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I. SCOPE AND RATIONALE FOR A FRAMEWORK REGULATION 

 

Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions1 (hereinafter the ‘SSM 
Regulation’) establishes the Single Supervisory Mechanism (SSM)2. The SSM Regulation entered into 
force on 3 November 2013. The ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

The SSM Regulation confers on the ECB both (a) micro-prudential supervisory tasks (Article 4 of the 
SSM Regulation); and (b) macro-prudential supervisory tasks (Article 5 of the SSM Regulation).  

1. The Single Supervisory Mechanism  

The SSM is the system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States3. Within the SSM, the ECB will be responsible for the 
direct supervision of significant credit institutions, while NCAs will be responsible for the direct 
supervision of less significant credit institutions4. The ECB will also be responsible for the effective and 
consistent functioning of the SSM. In this context, it will be exclusively competent to grant and withdraw 
authorisations for credit institutions and to assess acquisitions of qualifying holdings in all credit 
institutions. Furthermore, the ECB will be able to address general instructions to NCAs regarding the 
supervision of less significant supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised 
entities. Such powers include the authority to request information, conduct investigations, carry out on-
site inspections, as well as the power to take up direct supervision over less significant supervised entities 
when necessary to ensure a consistent application of high supervisory standards.  

NCAs will assist the ECB in the preparation and implementation of any acts relating to the exercise of the 
ECB’s supervisory tasks, including the on-going day-to-day supervision of significant supervised entities 
and related on-site inspections.  

Non-euro area Member States also have the possibility to participate in the SSM through the 
establishment of a close cooperation between the NCA of the non-euro area Member State and the ECB.  

2. The draft Framework Regulation  

2.1 Legal basis and format of the framework 

Article 6(7) of the SSM Regulation provides that ‘the ECB shall, in consultation with national competent 
authorities, and on the basis of a proposal from the Supervisory Board, adopt and make public a 
framework to organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM 

1  OJ L 287, 29.10.2013, p. 63. 
2  The legal basis for the SSM Regulation is Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 

which gives to the Council the power, by means of regulations, to confer specific tasks on the ECB concerning policies 
relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 

3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  For the distinction between significant and less significant credit institutions, please refer to Part II.A of this document. 
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Regulation]’. Pursuant to Article 33(1) of the SSM Regulation, the ECB shall publish such framework by 
4 May 2014. Before adopting the framework, the ECB must carry out open public consultations5. In 
accordance with the Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the ECB6, the 
framework has been sent to the relevant committee of the European Parliament before the launch of the 
public consultation. 

In addition, Article 33(2) of the SSM Regulation provides that after 3 November 2013, the ECB shall 
‘publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the 
implementation of the tasks conferred on it by this Regulation’.  

It has been decided that the framework referred to in Articles 6(7) and 33(1) of the SSM Regulation 
should take the form of an ECB regulation (hereinafter the ‘Framework Regulation’)7. Article 4(3) of the 
SSM Regulation provides that the ECB may adopt regulations only to the extent necessary to organise or 
specify the arrangements for the carrying out of the tasks conferred upon it under the SSM Regulation. 

An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States whose currency is the euro. It is thus the appropriate legal instrument to ‘organise the 
practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM Regulation]’. The SSM 
Regulation and the Framework Regulation (once adopted by the ECB’s Governing Council) will both 
form part of Union law and will prevail over national law for the aspects that they regulate. 

Article 33(2) of the SSM Regulation is further assessed in section 2.2 below. 

2.2 Scope of the framework 

The purpose of the Framework Regulation (in its current draft form hereinafter referred to as the ‘draft 
Framework Regulation’) is to lay down all the rules and procedures governing the cooperation between 
the ECB and NCAs to ensure a good functioning of the SSM. In particular, the draft Framework 
Regulation sets out rules that are relevant for defining the rights and obligations of supervised entities and 
third parties. Another important objective is to provide greater legal certainty, for example, as regards 
pending procedures. 

Pursuant to Article 6(7) of the SSM Regulation, ‘the framework shall include, at least,’ the following 
aspects:  

5  Article 4(3) of the SSM Regulation 
6  Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities of 

the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 

7  The competence of the ECB to issue regulations is based on the first indent of Article 132(1) TFEU and Article 34.1 of the 
Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). 
Pursuant to these two provisions, the ECB may make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in 
Article 25.2 of the Statute of the ESCB. That article provides that, in accordance with any regulation of the Council under 
Article 127(6) TFEU, i.e. in this case, the SSM Regulation, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating 
to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 
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(a) the methodology for assessing and reviewing the criteria laid down in the SSM Regulation for 
determining whether a credit institution is significant or not; 

(b) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of significant credit institutions; and 

(c) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of less significant credit institutions. 

These aspects are set out mainly in Part IV (Determining the status of a supervised entity as significant or 
less significant), Part VI (Procedures for the supervision of significant supervised entities) and Part VII 
(Procedures for the supervision of less significant supervised entities) of the draft Framework Regulation. 

To pursue the above mentioned objectives, the draft Framework Regulation also addresses certain 
additional issues. These are necessary as the organisation of the SSM tasks, involving an allocation of 
tasks and cooperation between the ECB and NCAs, requires the Framework Regulation to include aspects 
going beyond those expressly mentioned in Article 6(7) of the SSM Regulation. Such aspects include, for 
example, issues relating to macro-prudential decisions (Part VIII), close cooperation (Part IX), 
investigatory powers (Parts II and XI), authorisations and qualifying holdings (Part V) and the sanctions 
regime (Part X). Moreover, Part III of the draft Framework Regulation lays down the main due process 
rules for the adoption of the ECB’s supervisory decisions, for example the right to be heard, access to 
files and language regime. For clarity and transparency reasons, the procedures governing the cooperation 
between the ECB and the NCAs and how credit institutions under the scope of the SSM are supervised 
are laid down in a single legal act rather than in several different legal acts. 

2.3 Objectives, benefits and costs of the framework 

The draft Framework Regulation covers the aspects relating to the cooperation between the ECB and the 
NCAs under the SSM and addresses the organisational and procedural issues that need to be clarified for 
the benefit of supervised entities.  

The draft Framework Regulation has been drafted with the aim of achieving legal certainty, cost 
efficiency and proportionality, in accordance with transparency standards. The objectives and benefits of 
each Part of the draft Framework Regulation can be summarised as shown in the table below. 

 

Part Objectives Benefits 

Part I Lay down subject matter, purpose and 
definitions. 

Specify the scope of the Framework 
Regulation and define terms not 
already defined in the SSM 
Regulation.  

Part II Lay down the principles governing the role and 
functioning of the Joint Supervisory Teams 
(JSTs), which are established by the ECB for 

Acknowledge the existence and the 
role of JSTs. 

Inform credit institutions about 
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the supervision of significant credit institutions.  

Clarify how the SSM impacts on the allocation 
of tasks between the ECB and NCAs as regards 
the right of establishment and the freedom to 
provide services within the participating 
Member States. 

which authority they must notify 
when they exercise their right of 
establishment and/or freedom to 
provide services, and the procedure 
applied by the ECB and NCAs in this 
respect. 

Part III Clarify the procedural rights granted to credit 
institutions in relation to any supervisory 
decisions taken by the ECB, building on the 
principle of due process laid down in Article 22 
of the SSM Regulation. 

Improve transparency as regards the 
decision-making procedure within 
the SSM. Clarify procedural rights 
granted to supervised entities. 

Part IV Implement Article 6(7)(a) of the SSM 
Regulation, which requires that the 
methodology for the assessment of the criteria 
referred to in Article 6(4) is further specified 
by the ECB. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part V Clarify the role of the ECB and of NCAs in 
each step of the decision-making process 
regarding authorisation, withdrawal of 
authorisation and assessment of the acquisition 
of qualifying holdings in a credit institution. 

Inform credit institutions about 
which authority they must notify 
regarding an application for an 
authorisation or the acquisition of 
qualifying holdings, and the 
procedure applied by the ECB and 
NCAs in this respect. 

Part VI Implement Article 6(7)(b) of the SSM 
Regulation by defining the procedures applying 
to the cooperation between the ECB and NCAs 
as regards the supervision of significant credit 
institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VII Implement Article 6(7)(c) of the SSM 
Regulation by defining the procedures 
governing the relationship between the ECB 
and NCAs as regards the supervision of less 
significant credit institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VIII Specify the procedures governing the 
coordination between the ECB and NCAs and 
national designated authorities (NDAs) 
regarding macro-prudential measures. 

Clarify the role of the ECB and the 
cases where it can adopt macro-
prudential measures. 
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Part IX Lay down the modifications subject to which 
the provisions of each Part of the Framework 
Regulation apply to credit institutions and 
NCAs of Member States in close cooperation. 

Clarify how the Framework 
Regulation applies to credit 
institutions in Member States in close 
cooperation, based on the general 
principles laid down in Article 7 of 
the SSM Regulation. 

Part X Clarify the allocation of tasks between the ECB 
and NCAs as regards the imposition of 
penalties under Article 18 of the SSM 
Regulation. 

Lay down the procedure applying to the 
investigation of an infringement, including the 
role of an independent investigating unit. 

Further specify Article 18 of the 
SSM Regulation. 

Ensure the separation between the 
investigation phase and the decision-
taking phase. 

Part XI Specify the procedure for cooperation between 
the ECB and NCAs as regards the exercise of 
investigatory powers by the ECB. 

Avoid duplication of tasks and 
ensure the exchange of all necessary 
information between the ECB and 
NCAs. 

Part XII Lay down transitional provisions for the period 
from the entry into force of the Framework 
Regulation until the ECB assumes its 
supervisory tasks on 4 November 2014. 

Clarify the status of pending 
procedures. Ensure the continuity of 
international arrangements 
(memoranda of understanding 
(MoUs)) entered into by NCAs. 

 

The costs incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 6 of the SSM 
Regulation will be covered by the fees that the ECB will levy on supervised entities, in accordance with 
Article 30 of the SSM Regulation. The way fees are to be calculated and levied will be laid down in a 
separate ECB regulation. This ECB regulation on fees will be subject to a separate public consultation. 

As already stated, the purpose of the draft Framework Regulation is to implement Article 6(7) of the SSM 
Regulation and further specify the arrangements governing the cooperation between the ECB and NCAs. 
Article 33(2) of the SSM Regulation provides that the ECB shall, after 3 November 2013, publish by 
means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the 
tasks conferred on it by the SSM Regulation. The European legislative bodies are keen for this 
implementation to be carried out swiftly, i.e. that the necessary framework is published six months after 
the entry into force of the SSM Regulation so that effective supervision by the ECB can start as early as 4 
November 2014. The Framework Regulation only implements policy choices regarding the supervisory 
architecture in participating Member States that have already been taken by the Union legislature in the 
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SSM Regulation. In drafting the Framework Regulation, the ECB’s overall aim is to implement these 
policy choices in a cost-effective way. 

2.4 Rules not covered by the framework 

The draft Framework Regulation has been prepared taking full account of the SSM supervisory model 
that the ECB, in consultation with NCAs, has developed with the purpose of ensuring the effectiveness 
and consistency of the SSM. A guide to the SSM supervisory practices will be published by the ECB in 
due course. As for the draft Framework Regulation, it focuses on the organisational and procedural 
aspects that require legal implementation.  

Other rules such as the rules8 regarding decision-making in the Supervisory Board and the relationship 
with the Governing Council, for instance, the non-objection procedure provided for under Article 26(8) of 
the SSM Regulation, the legal instruments establishing the Administrative Board of Review and the 
Mediation Panel as well as the rules regarding separation of the ECB’s supervisory tasks from the ECB’s 
monetary policy function9 will complement the institutional and legal framework applicable to the SSM 
and will be published on the ECB’s website. In addition, the levy of supervisory fees will be subject to a 
separate ECB legal act10 as mentioned in section 2.3 above.  

In relation to close cooperation, the procedure for the establishment of such arrangements will be laid 
down in a specific ECB decision based on Article 7 of the SSM Regulation. For that reason, the draft 
Framework Regulation simply specifies the operational arrangements between the ECB and NCAs in 
close cooperation that will apply once a regime of close cooperation has been established. 

 

8  Article 26(12) of the SSM Regulation provides that the Governing Council shall adopt internal rules setting out in detail its 
relation with the Supervisory Board. The second sentence of Article 26(12) lays down the obligation on the Supervisory 
Board to adopt its rules of procedure. 

9  Article 25(3) of the SSM Regulation provides that, for the purposes of separating tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation from monetary policy, the ECB shall adopt and make public any necessary internal rules. 

10  Article 30 of the SSM Regulation. 
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II. CONTENT OF THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 
 

A.  Methodology for assessing significance  

Article 6 of the SSM Regulation changes the current supervisory architecture for credit institutions 
established in participating Member States. In principle, the ECB will now be responsible for the 
supervision of significant supervised entities and NCAs will be responsible for the supervision of less 
significant supervised entities.  

The SSM Regulation sets out the basic criteria for determining significance1 and lays down that a 
specific methodology for assessing these criteria shall be established. This is done in Part IV of the 
draft Framework Regulation. 

Whether a supervised entity or a supervised group2 is regarded as significant is determined at the 
highest level of consolidation in a participating Member State: all credit institutions that are part of a 
significant group will be subject to direct supervision by the ECB on a consolidated and on an 
individual basis.  

1. The methodology 

Since the status of a credit institution as significant or less significant can change over time, Part IV 
establishes a procedure for reviewing and determining this status on an on-going basis and for 
determining the date on which a change of supervisory authority becomes effective3.  

With regard to the size criterion, the Framework Regulation specifies how the ‘total value of assets’ 
criterion is determined. The mixed/end-state approach is proposed: as a general rule, effective from the 
start, where such data are available, total assets according to the prudential perimeter of consolidation 
will be used for all credit institutions to determine the total value of assets. Figures according to the 
accounting perimeter, as reported in public financial statements, are considered a fall-back option to be 
used for credit institutions that are not required to report figures reflecting the prudential perimeter. 

If a credit institution forming part of a group is included in ‘the three most significant credit 
institutions in [a] participating Member State’, another criterion under Article 6(4) of the SSM 
Regulation, then the entire group is regarded as significant. This is also the rule that applies when one 
of the credit institutions forming part of a group has requested or receives direct public financial 
assistance from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM).  

1  Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down are: (i) size, (ii) importance for the economy of the European 
Union or a participating Member State, (iii) significance of cross-border activities, (iv) request for or receipt of public 
financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM), and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating Member State. 

2  Supervised entity and supervised group are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
3  Articles 43 to 47 of the draft Framework Regulation. 
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The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa will be 
determined in an ECB decision. When a supervised entity fulfils any of the criteria laid down in 
Article 6(4) of the SSM Regulation, subject to the relevant ECB decision, the ECB will assume direct 
supervision within one year of the date of notification of the decision. Following the change from 
significant to less significant, as a general rule, the corresponding change in supervisor will only be 
implemented if the supervised entity has not fulfilled any of the relevant criteria for significance for at 
least three consecutive calendar years4. As regards pending procedures, the Framework Regulation 
provides that, as a rule, when an authority has started a procedure, it remains competent to finish that 
procedure, even after the effective change of competence. 

Particular circumstances may justify the view that, although one or more of the criteria of significance 
are fulfilled, the classification of a supervised entity as significant is inappropriate, taking into account 
the objectives and principles of the SSM Regulation.   

2. List of significant and less significant credit institutions 

The ECB will publish a list on its website naming those credit institutions identified as significant 
supervised entities or forming part of a significant supervised group. Each significant supervised entity 
will also be the addressee of an ECB decision before the date on which the ECB is to assume direct 
supervision. Furthermore, the ECB will publish on its website a list including each entity that is 
supervised by an NCA together with the name of the supervising NCA. These lists will be updated on 
a regular basis and will provide legal certainty to credit institutions that remain under direct NCA 
supervision.  

 

B.  The SSM and the respective roles of the ECB and NCAs in the 
supervision of significant and less significant supervised entities 

1. Organisation of the SSM 

The SSM is composed of the ECB and of NCAs of participating Member States. NCAs are designated 
by participating Member States in accordance with Regulation (EU) No 575/20135. The draft 
Framework Regulation takes account of the fact that, in some participating Member States, national 
central banks (NCBs) have been assigned certain supervisory tasks under national law although they 
are not NCAs. In this case, the provisions of the Framework Regulation apply to NCBs, where 
appropriate, with respect to those tasks assigned to them by national law6.  

4  Article 47 of the draft Framework Regulation. 
5  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 

for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). 
6  Part I clarifies in respect of the definition of NCA laid down in Article 2(2) of the SSM Regulation that this definition ‘is 

without prejudice to arrangements under national law which assign certain supervisory tasks to a national central bank 
(NCB) not designated as an NCA. In this case, the NCB shall carry out these tasks within the framework set out in 
national law and this Regulation. A reference to an NCA in this Regulation shall in this case apply as appropriate to the 
NCB for the tasks assigned to it by national law.’  
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2. Supervision of significant supervised entities  

2.1 Joint Supervisory Teams7 

JSTs are the operational units within the SSM that will be in charge of the day-to-day supervision of 
significant supervised entities or supervised groups8. They are the main tool within which NCAs assist 
the ECB in the supervision of significant supervised entities9. One JST will be established for each 
significant supervised entity or groups. Each JST will be composed of staff from the ECB and from 
NCAs, and coordinated by an ECB staff member (the ‘JST coordinator’). The JST coordinator will be 
assisted by a sub-coordinator from each NCA that has appointed more than one staff member to the 
JST (the ‘NCA sub-coordinator’).  

The draft Framework Regulation explicitly provides that the references to NCAs in relation to JSTs 
should be read as including a reference to the NCBs, where appropriate.  

2.2. NCA assistance in the supervision of significant supervised entities10 

NCAs are involved in the preparation of ECB decisions in relation to the supervision of significant 
supervised entities. The ECB may request the NCA to prepare such draft decisions. At their own 
initiative, NCAs may also propose draft decisions, where appropriate. 

NCAs will be required to follow the instructions given by the ECB and assist the ECB with the 
implementation of any act relating to the ECB’s supervisory tasks. In specific circumstances defined 
in the SSM Regulation and in the draft Framework Regulation, NCAs will also be required to assist 
the ECB in executing its decisions. 

The single point of entry for all requests coming from significant supervised entities is, as a rule, the 
ECB, except as otherwise provided for in the SSM Regulation or in the draft Framework Regulation.  

3. Supervision of less significant supervised entities  

3.1 National supervisory teams  

Less significant supervised entities remain under the direct supervision of NCAs. In accordance with 
Article 31(2) of the SSM Regulation, if the ECB considers that the participation of staff members from 
an NCA in another NCA’s supervisory team is appropriate, it may require the latter NCA to involve 
staff members of the former NCA in its supervisory team11. This is to ensure the creation of ‘a truly 

7  Articles 3 to 6 of the draft Framework Regulation. 
8  In this section of the consultation document, a reference to supervised entities includes a reference to supervised groups. 
9  Article 6(3) of the SSM Regulation: ‘Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of 

the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting 
the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and 
implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including 
assistance in verification activities. They shall follow the instructions given by the ECB when performing the tasks 
mentioned in Article 4.’ 

10  Articles 89 to 95 of the draft Framework Regulation. 
11  Article 7 of the draft Framework Regulation. 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
9



integrated supervisory mechanism’ as well as ‘peer control on an on-going basis’12, particularly as 
regards the supervision of large credit institutions. Staff exchange will also be an important tool to 
establish a common supervisory culture. 

3.2 Relationship between the ECB and NCAs in the supervision of less significant supervised 
entities 

Part VII of the Framework Regulation describes the main principles governing the relationship 
between the ECB and the NCAs, as direct supervisors of less significant supervised entities13, with the 
aim of allowing the ECB to exercise oversight over the SSM. 

As a general rule, NCAs must always inform the ECB of any rapid and significant deterioration in the 
financial situation of a less significant supervised entity14.  

As regards ex ante oversight by the ECB regarding the supervision of less significant supervised 
entities by NCAs, this will be limited to draft decisions and procedures that concern certain less 
significant supervised entities identified by the ECB on the basis of general criteria taking account of 
the risk situation of the entity and its impact on the domestic financial system. Such draft decisions 
and procedures will need to be notified ex ante by NCAs to the ECB only if they are considered 
material15, in which case the ECB may provide comments on the draft decision or procedure.  

As regards ex post reporting by NCAs on their supervisory activities16, NCAs will prepare regular 
reports for the ECB, on the basis of which the ECB will assess, inter alia, the consistency of 
supervisory outcomes within the SSM.   

 

C.  Supervisory procedures within the SSM: general principles 

Part III of the draft Framework Regulation lays down the rules governing the conduct of supervisory 
procedures17 carried out by the ECB and NCAs. 

1. Principles and obligations 

The draft Framework Regulation elaborates on the general principles and obligations laid down in the 
SSM Regulation, for example, the duty to cooperate in good faith and the obligation to exchange 
information. It specifies that the obligation to exchange information also covers information not 
directly related to the ECB’s supervisory tasks (including consumer protection and the fight against 

12  Recital 79of the SSM Regulation. 
13  Article 6(5)(c) of the SSM Regulation provides that the ECB shall exercise oversight over the functioning of the system 

based in particular on the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs with respect to the 
supervision of less significant supervised entities established in accordance with Article 6(7)(c) of the SSM Regulation. 

14  Article 96 of the draft Framework Regulation. 
15  Articles 97 and 98 of the draft Framework Regulation. 
16  Articles 99 and 100 of the draft Framework Regulation. 
17  ‘ECB supervisory procedure’ and ‘NCA supervisory procedure’ are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
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money laundering) but that may still have an impact on the respective tasks of the ECB and NCAs 
and, in particular, information that the NCAs have on procedures that may affect the safety and 
soundness of a supervised entity. 

2. Due process for adopting ECB supervisory decisions 

The right of due process18 includes: (a) the right to be heard before the adoption of a supervisory 
decision19 that would directly and adversely affect the rights of the party20; (b) the right to have access 
to the ECB’s file in a supervisory procedure; and (c) an obligation on the ECB to give reasons for its 
decisions.  

The right to be heard may be exercised in writing or, where appropriate, in a meeting with the ECB. It 
can be deferred and granted after a legal act has been adopted if an urgent decision appears necessary 
in order to prevent significant damage to the financial system. 

The right to have access to the ECB’s file in an ECB supervisory procedure is subject to the legitimate 
interest of legal and natural persons other than the relevant party in the protection of their business 
secrets. The right of access to the file does not extend to confidential information such as internal 
documents of the ECB and the NCAs, including, for example, legal advice and correspondence 
between the ECB and the NCA or between the NCAs. The regime governing the right to have access 
to the ECB’s file is similar to the regime laid down in Council Regulation (EC) No 1/200321 which 
provides for access to the Commission’s file in competition cases. 

3. Language regime  

For communications between the ECB and supervised entities, the supervised entities may generally 
address the ECB in any of the EU official languages and the ECB will respond in that language. 
Decisions addressed to supervised entities or other persons22 will be adopted by the ECB in the 
English language and an official language of the Member State in which each addressee has its head 
office or is domiciled. If a decision is taken upon application of a supervised entity, the decision will 
be adopted in the English language and in the language used in the application. None the less, the ECB 
will seek to reach an explicit agreement on the use of the English language between each significant 
supervised entity and the ECB. The supervised entity may revoke this agreement at any time.  

18  Article 22 of the SSM Regulation. 
19  ‘ECB supervisory decision’ means a legal act adopted by the ECB in the exercise of the tasks and powers conferred on it 

by the SSM Regulation which takes the form of an ECB decision, is addressed to one or more supervised entities or 
supervised groups or one or more other persons and is not a legal act of general application. 

20  Pursuant to Article 22(1) of the SSM Regulation, this right does not extend to Section 1 of Chapter III of the SSM 
Regulation concerning investigatory powers (Articles 10 to 13 of the SSM Regulation), which relates to requests for 
information, general investigations and on-site inspections. 

21  Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1). 

22  These persons are typically (prospective) shareholders or board members of the supervised entity, who may be subject to 
an ECB supervisory procedure, such as an assessment of the acquisition of a qualifying holding or an assessment in 
relation to the fit and proper requirements. 
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For communications between the ECB and the NCAs, as a rule, the English language will be used. 

4. Reporting of breaches 

Article 23 of the SSM Regulation establishes a regime for reporting breaches, that is to say, breaches 
of relevant Union law23 both by supervised entities and by competent authorities (including the ECB). 
Where reports are received alleging breaches by supervised entities, the ECB will assess these using 
reasonable discretion. Where reports are received alleging breaches by competent authorities (other 
than the ECB), the ECB will request the relevant competent authority to comment on the facts 
reported. In particular, the inclusion of the competent authorities in this whistleblowing regime should 
be read in connection with the general responsibility of the ECB ‘for the effective and consistent 
functioning of the SSM’ and to ‘exercise oversight over the functioning of the system’24.  

 

D.  Procedures relating to micro-prudential tasks  

To ensure the smooth and effective functioning of the SSM on a daily basis, the draft Framework 
Regulation specifies the respective roles of the ECB and NCAs in carrying out certain micro-
prudential supervisory tasks, in particular, in respect of consolidated supervision and passport issues25. 

1. Consolidated supervision and colleges of supervisors 

Within the SSM26, the home/host distinction within the meaning of Directive 2013/3627 is not 
applicable to the extent that the supervised group is significant and all entities belonging to such group 
are established in participating Member States. 

The ECB will chair colleges of supervisors in two cases: (a) as consolidating supervisor within the 
meaning of Regulation (EU) No 2013/575, except where all subsidiaries and branches of a supervised 
group are established in participating Member States; (b) as supervisor of a significant credit 
institution with significant branches in non-participating Member States28. In the first case, the NCAs 
of the participating Member States where the parent, subsidiaries or significant branches are 
established may participate in the college as observers. 

Where the parent credit institution is not established in a participating Member State but has 
significant and/or less significant subsidiaries in participating Member States, the ECB and/or NCAs 
will participate in colleges of supervisors chaired by the competent authority of the non-participating 

23  Relevant Union law means directly applicable EU regulations, e.g., Regulation (EU) No 575/2013, and national 
legislation transposing EU directives related to the tasks referred to in Articles 4(1) and 5(1) of the SSM Regulation. 

24  Article 6(1) and Article 6(5)(c) of the SSM Regulation. 
25  Part II of the draft Framework Regulation. 
26  This is without prejudice to the tasks not covered by the SSM Regulation, e.g., consumer protection. 
27  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit 

institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338). 

28  Article 52(3) of Directive 2013/36/EU. 
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Member State. Where both the ECB and one or more NCAs are members of the same college, 
coordination between the ECB and NCAs should be sought. In the case of diverging opinions, NCAs 
remain free however to take their own decisions in the college.  

2. Passport issues 

Part II of the draft Framework Regulation lays down the procedural rules governing the right of 
establishment (of branches) and the exercise of the freedom to provide services by supervised 
entities29, without amending the rules specified in Directive 2013/36/EU. In line with the SSM 
Regulation, NCAs remain competent to receive notifications from credit institutions in relation to the 
right of establishment and the freedom to provide services.  

Internal passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish 
a branch or provide services in another participating Member State): pursuant to Article 17(1) of the 
SSM Regulation, the procedures set out in Directive 2013/36/EU do not apply in this case. The draft 
Framework Regulation lays down rules similar to those set out in Directive 2013/36/EU to facilitate 
the notification procedures applying to supervised entities. The relevant NCA remains the addressee of 
the notification, subject to an obligation to immediately inform the ECB of receipt of such from a 
significant supervised entity. As regards the exercise of the right of establishment, the ECB (for 
significant supervised entities) or the home NCA (for less significant supervised entities) has two 
months to take a decision. If no decision is taken within this period, the branch may commence its 
activities. The notification must also be communicated to the NCA of the participating Member State 
where the services will be provided or branch established. 

Outbound passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a non-participating Member State): the procedures established 
under relevant Union law apply; the ECB will be the home authority for significant supervised entities 
and the NCA for less significant supervised entities.  

Inbound passport (supervised entities established in a non-participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a participating Member State): (a) as regards the right of 
establishment, the ECB will exercise the powers of the host authority for significant branches, while 
the NCA will do so for less significant branches; (b) as regards the exercise of the freedom to provide 
services, the ECB will be the host authority, in accordance with the SSM Regulation. NCAs, however, 
will be the addressees of the notification received from the home authority in all cases, subject to a 
duty to inform the ECB immediately upon receipt of such notification. As determination of the 
significance of the branch to be established in a participating Member State is an intra-SSM matter30, 

29  The supervision of credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the 
Union does not fall within the scope of the SSM Regulation and, hence, it also falls outside the draft Framework 
Regulation. 

30  As regards the assessment of the significance of branches and in relation to the freedom to provide services and the right 
of establishment, EEA branches are treated in the same way as branches of non-participating Member States. Since this 
directly results from the application of Directive 2013/36/EU, which is of EEA relevance, these principles have not been 
further specified in the draft Framework Regulation. 
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and as the right of establishment and/or the exercise of the freedom to provide services may cover 
services that do not fall under ECB supervision, the NCA will serve as the point of entry.  

3. Supplementary supervision of a financial conglomerate 

Where the banking supervisor is appointed coordinator for the supervision of a financial conglomerate 
in accordance with relevant Union law, the ECB will exercise the role of coordinator if the credit 
institution forming part of the conglomerate is a significant supervised entity, whereas the NCA will 
exercise the role in relation to a less significant supervised entity.  

 

E.  Procedures relating to macro-prudential tasks  

1. The procedure provided for in Article 5 of the SSM Regulation 

Article 5 of the SSM Regulation lays down the procedure for the application by NCAs, national 
designated authorities (NDAs) and the ECB of macro-prudential tools provided for under Union law. 
In order to ensure full coordination, where NCAs or NDAs impose such measures, the ECB must be 
duly notified prior to the adoption of those measures. Moreover, where necessary and subject to close 
coordination with national authorities, the ECB may, in fact, apply higher requirements and more 
stringent measures.  

2. The rules laid down in the draft Framework Regulation 

Part VIII of the draft Framework Regulation specifies procedures for the cooperation between NCAs, 
NDAs and the ECB. It defines macro-prudential tools and further specifies that macro-prudential 
measures are not typically addressed to individual institutions and therefore do not constitute 
supervisory procedures31. It provides that the ECB may set a buffer rate in accordance with Article 
5(2) of the SSM Regulation if the NDA has not set such buffer rate32. It requires NCAs and NDAs to 
notify the ECB of the macro-prudential tools referred to in Article 101 of the draft Framework 
Regulation that fall within their competence33. Finally, it provides for procedures for the exchange of 
information and cooperation in respect of macro-prudential tools34.  

F.  The ECB’s supervisory powers 

1. Investigatory powers 

31  Article 101 of the draft Framework Regulation. 
32  Article 102 of the draft Framework Regulation. 
33  Article 103 of the draft Framework Regulation. 
34  Articles 104 and 105 of the draft Framework Regulation. 
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Part XI of the draft Framework Regulation specifies how investigatory powers are to be exercised by 
the ECB, in cooperation with NCAs. Pursuant to Article 6(5)(d) of the SSM Regulation35, 
investigatory powers can be exercised by the ECB with respect to significant and less significant 
supervised entities, without prejudice to the NCA’s capacity to also make use of these powers with 
respect to less significant supervised entities. In this regard, the ECB and NCAs will also rely on the 
general obligation to exchange information36 and on the obligations on NCAs to report to the ECB 
with respect to less significant supervised entities37. 

1.1 Request for information and reporting38 

Before requiring information that the ECB considers necessary from any person referred to in Article 
10(1) of the SSM Regulation, it will first take account of information available to NCAs. 

As regards reporting, within the scope of the Single Rulebook39 the ECB has the tasks and powers laid 
down under relevant Union law with regard to significant supervised entities. NCAs have those tasks 
and powers with regard to less significant supervised entities.  

NCAs are the point of entry for information reported on a regular basis by any supervised entity, and 
are required to check the integrity and quality of the data and make it available to the ECB. The ECB 
is responsible for organising the specific processes for the collection and quality review of the data to 
be reported. 

1.2 General investigations40 and on-site inspections41 

A general investigation initiated by the ECB is launched on the basis of an ECB decision, as is a 
decision to conduct an on-site inspection at the business premises of a supervised entity upon the 
initiative of the ECB. It may be the same ECB decision as the one launching a general investigation if 
the on-site inspection has the same scope and purpose as the general investigation. 

Without prejudice to these ECB powers, NCAs remain competent to initiate their own investigations 
and on-site inspections in relation to less significant supervised entities.  

As regards the establishment and the composition of on-site inspection teams at the ECB’s initiative, 
the draft Framework Regulation largely refers back to Article 12 of the SSM Regulation. The ECB 
will appoint the head of the on-site inspection team from ECB and NCA staff members. The on-site 

35  The ECB ‘may at any time make use of the powers referred to in Articles 10 to 13 [with regard to credit institutions that 
are less significant]’. 

36 Part III of the draft Framework Regulation. 
37  Part VII of the draft Framework Regulation. 
38  Articles 139 to 141 of the draft Framework Regulation. 
39  Regulation (EU) No 575/2013, Directive 2013/36 and European Banking Authority (EBA) implementing technical 

standards. 
40  Article 142 of the draft Framework Regulation. 
41  Articles 143 to 146 of the draft Framework Regulation. 
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inspection will be led by the head of the on-site inspection team, whose instructions must be followed 
by the members of the team.  

The draft Framework Regulation also addresses issues of coordination between JST and on-site 
inspection teams. 

2. Specific supervisory powers (common procedures)42 

The ECB has an overall and exclusive competence as regards the granting and withdrawal of 
authorisations and the assessment of the acquisition of qualifying holdings in relation to all supervised 
entities. These powers are referred to as common procedures. 

Procedure for authorisation43: the NCA of the Member State where the applicant seeks authorisation 
to take up the business of a credit institution is the point of entry for an application. It carries out a first 
assessment of the application on the basis of the conditions laid down under national law. If it 
considers that the application complies with those conditions, it prepares a draft decision and sends it 
to the ECB. On the basis of relevant Union law, the ECB performs an independent assessment of the 
application based on the NCA’s draft decision. The ECB may agree or object to the (positive) draft 
decision of the NCA: it takes a final decision to adopt or to reject the draft decision, i.e. whether to 
grant the authorisation or not. The ECB decision is notified to the applicant by the NCA.  

If the NCA considers that the application does not comply with national law, it must reject the 
application and inform the ECB. 

Procedure for withdrawal of authorisation44: there are two options provided for in the SSM 

Regulation: (a) withdrawal upon request of the ECB, and (b) withdrawal upon request of the NCA. 
The second category includes a withdrawal at the request of a supervised entity. The relevant NCA 
may propose the withdrawal not only on the basis of relevant Union law but also on the basis of 
national law. 

Procedure for assessment of the acquisition of a qualifying holding45: the procedure is similar to the 
procedure for authorisation with the difference that the NCA may propose positive and negative 
decisions to the ECB. The ECB’s assessment is based on a draft decision proposed by the NCA to 
accept or oppose the notified acquisition of a qualifying holding in a credit institution.  

 

42  Part V of the draft Framework Regulation. 
43  Articles 73 to 79 of the draft Framework Regulation. 
44  Articles 80 to 84 of the draft Framework Regulation. 
45  Articles 85 to 87 of the draft Framework Regulation. 
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G.  Administrative penalties  

1. Article 18 of the SSM Regulation on administrative penalties 

Part X of the draft Framework Regulation has been drafted based on the following allocation of 

competences between the ECB and NCAs: 

-  Article 18(1) of the SSM Regulation (breach of directly applicable Union law): within the scope 
of the tasks conferred on the ECB, the ECB has the exclusive competence to open infringement 
proceedings against and impose administrative penalties on significant supervised entities. NCAs 
have the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose 
administrative penalties on less significant supervised entities.  

-  Article 18(5) of the SSM Regulation (breach of national law): the ECB cannot impose 
administrative pecuniary penalties, but is exclusively competent to require NCAs to open 
proceedings against significant supervised entities that may lead to the imposition of sanctions. 
NCAs are also competent to impose administrative penalties on natural persons and to impose 
administrative penalties where there is a breach of national law, including a national law 
transposing a directive, e.g., Directive 2013/36/EU. 

- Article 18(7) of the SSM Regulation (breach of ECB regulations and decisions): this provision 
applies in the cases where an ECB regulation or decision is breached in relation to the tasks 
conferred upon the ECB. Consequently, it basically addresses significant supervised entities. 
However, to the extent that an ECB regulation or decision imposes obligations upon less 
significant supervised entities in relation to the ECB, the ECB remains exclusively competent to 
apply the relevant sanctions on those entities for breach of such regulation or decision. 
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2. Rules applying to the imposition of administrative penalties  

2.1 Applicable procedural rules 

Since Article 18(4) of the SSM Regulation entitles the ECB to apply the procedural rules contained in 
Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European 
Central Bank to impose sanctions46 ‘as appropriate’, Part X clarifies that the procedural rules 
contained in the Framework Regulation will be applied in relation to administrative penalties imposed 
under Article 18(1) of the SSM Regulation. For sanctions under Article 18(7) of the SSM Regulation, 
the common procedural rules contained in Part X of the Framework Regulation will be applied in 
accordance with Article 25 (Separation from the monetary policy function) and Article 26 
(Supervisory Board) of the SSM Regulation. The draft Framework Regulation thereby clarifies that 
the Supervisory Board shall be responsible for preparing draft complete decisions in relation to all 
sanctions imposed by the ECB in the exercise of its supervisory tasks. 

2.2 Proposal to amend Regulation (EC) No 2532/98 

The ECB intends to recommend amendments to Council Regulation (EC) No 2532/98 in order to 
clarify the rules applying to: (a) the sanctions that may be imposed by the ECB when exercising 
central banking tasks other than supervisory tasks and (b) the administrative penalties and sanctions 
that may be imposed by the ECB when exercising its supervisory tasks. This is to ensure that 
Regulation (EC) No 2532/98 and the SSM Regulation may operate effectively and consistently in the 
context of the SSM. 

2.3 Separation between investigation and decision-taking 

Part X aims at reflecting the principle of separation between the investigation phase and the decision-
taking phase47 and therefore gives investigatory powers to an independent investigating unit which 
will be set up by the ECB. The independence of this investigating unit will be ensured by the fact that 
it may not be given any instructions for the exercise of its investigations. 

2.4 Other procedural rules 

Right to be heard: This right is always granted to the supervised entity prior to the matter being 
referred to the Supervisory Board. Moreover, where the Supervisory Board disagrees with the 
proposal of the investigating unit and concludes that a different infringement has been committed or 
that there is a different factual basis for the proposal of the investigating unit48, the Supervisory Board 
must invite the supervised entity to make submissions (in writing or in an oral hearing). 

46  OJ L 318, 27.11.1998, p. 4. 
47  Pursuant to recital 86 of the SSM Regulation, the SSM Regulation observesthe principles recognised in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. See, for example, the judgment of the European Court of Human Rights of 
11 June 2009 in Dubus v France (Application No 5242/04). 

48  If the complete draft decision of the Supervisory Board is based on facts and objections on which the supervised entity 
has already been given an opportunity to comment during the investigating phase, no additional hearing is foreseen. 
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Limitation periods for the imposition and enforcement of sanctions: to ensure compliance with both 
the principle of good administration and the effective exercise of the rights of defence, the imposition 
and enforcement of administrative pecuniary penalties are subject to limitation periods. Their 
computation is similar to that provided for under Union competition law49 as well as under the rules 
applying to the supervision of credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority 
(ESMA)50.  

Publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties: the regime for the publication 
of decisions regarding administrative pecuniary penalties reflects the provisions of Directive 
2013/36/EU on this issue. 

H.  Arrangements for the conduct of close cooperation 

Member States whose currency is not the euro may wish to participate in the SSM. Article 7 of the 
SSM Regulation provides that a regime of close cooperation may be established allowing such 
Member States to participate.  

Part IX of the Framework Regulation sets out the way in which close cooperation operates and 
supervision is conducted once a close cooperation has been established. Part IX also specifies that 
various parts of the Framework Regulation apply mutatis mutandis in respect of supervised entities in 
close cooperation Member States. The same provisions apply as are applicable to supervised entities in 
euro area Member States, with only the necessary changes being made, as set out in Part IX.  

1. General principles 

Under the regime of close cooperation, the ECB will carry out the tasks referred to in Article 4(1) and 
(2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities established in the Member 
State under close cooperation.  

This means that, with respect to significant supervised entities and groups and less significant 
supervised entities and groups established in a Member State under close cooperation, the ECB and 
the NCAs will be put in a position comparable to the situation under the SSM Regulation with respect 
to supervised entities established in euro area Member States, subject to the proviso that the ECB may 
not act directly in relation to the entities established in a Member State under close cooperation.  

Where the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 4(1) and (2) of the 
SSM Regulation should be adopted by the NCA in relation to a supervised entity or group, it will 
address to the NCA: 

49  See Articles 25 and 26 of Regulation (EC) No 1/2003. 
50  Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 

1060/2009 of the European Parliament and the Council with regard to rules of procedures on fines imposed to credit 
rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal 
provisions, OJ L 282, 16.10.2012, p. 23. 
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(a) in the case of a significant supervised entity or group, a general or specific instruction, 
request or guideline requiring the issuance of a supervisory decision in relation to that 
significant supervised entity or group; or  

(b) in the case of a less significant supervised entity or group, a general instruction, request or 
guideline. 

In the case of macro-prudential tasks, if the ECB considers that a measure relating to the tasks referred 
to in Article 5 of the SSM Regulation should be adopted, it will address to the NCA or NDA in close 
cooperation a general or specific instruction, request or guideline requiring the application of higher 
requirements for capital buffers or the application of more stringent measures aimed at addressing 
systemic or macro-prudential risks.  

2. Conduct of supervision under the close cooperation regime  

Supervision of significant supervised entities or groups: the NCA must ensure that the ECB receives 
all the information and reporting from and in respect of significant supervised entities and groups 
which the NCA receives and which are necessary for the purposes of carrying out the tasks conferred 
upon the ECB by the SSM Regulation.  

A JST will be established for the supervision of each significant supervised entity or group. The NCA 
will appoint a local coordinator to act directly in relation to the significant supervised entity or group. 
The JST coordinator and staff members of the ECB and other NCAs will participate as members of the 
JST.  

Consolidated supervision and colleges of supervisors: in the case of consolidated supervision and 
colleges of supervisors, in circumstances where the parent undertaking is established in a Member 
State under close cooperation, the ECB, as competent authority, will be the consolidating supervisor 
and will chair a college of supervisors. The ECB will invite the relevant NCA to act as an observer. In 
these cases, the ECB may only act via instructions to the relevant NCA. 

Decisions in respect of significant supervised entities: without prejudice to the powers of the NCAs 
in respect of tasks not conferred upon the ECB by the SSM Regulation, NCAs may adopt decisions in 
respect of significant supervised entities only upon ECB instructions and, in addition, NCAs may 
request ECB instructions.  

Supervision of less significant supervised entities: the ECB may issue general instructions, guidelines 
or requests to the NCA of a Member State under close cooperation requiring the adoption of 
supervisory decisions in respect of the less significant supervised entities in the Member State under 
close cooperation. Such general instructions, guidelines or requests may refer to groups or categories 
of credit institutions for the purposes of ensuring the consistency of supervisory outcomes within the 
SSM. 
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I. Transitional provisions51 

Start of ECB direct supervision when it first assumes its SSM tasks52: as a general rule, the ECB will 
notify each significant credit institution falling under its supervision by means of a decision [two 
months] prior to assuming the supervisory tasks with respect to that credit institution. Decisions will 
only take effect from the date of effective supervision.  

Continuity of existing procedures53: Unless the ECB decides otherwise, the start of effective 

supervision by the ECB on 4 November 2014 will not, as a general rule, interfere with existing 
supervisory procedures (including common procedures) initiated by NCAs. 

Member States whose currency becomes the euro after the effective start of the SSM54: it is intended 
that the transitional provisions should also apply in the cases where, after the start of effective 
supervision, Member States whose currency becomes the euro enter the SSM. For this reason, recital 
10 of the draft Framework Regulation underlines the importance of a comprehensive assessment of 
credit institutions also as regards those established in Member States joining the euro area and 
therefore joining the SSM. 

Continuity of existing cooperation arrangements55: NCAs are usually parties to memoranda of 
understanding and other cooperation arrangements for prudential supervision of credit institutions 
(MoUs). In relation to the MoUs that partly cover the tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation, there will be no interruption to the functioning of the on-going information exchange with 
third parties once the ECB assumes its supervisory function as the ECB will operate within a common 
supervisory framework involving the NCAs. Hence, as a general principle, the existing arrangements 
will continue to apply. 

 

51  Part XII of the draft Framework Regulation. 
52  Article 147 of the draft Framework Regulation. 
53  Article 149 of the draft Framework Regulation. 
54  Article 151 of the draft Framework Regulation. 
55  Article 152 of the draft Framework Regulation. 
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III. THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 

 

This draft Regulation is a working document for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an SSM Framework Regulation to be presented by the 
Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 6(7) of the SSM 
Regulation. 
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NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY 

z [deň, mesiac, rok] 

o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou 
bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi 

(nariadenie o rámci JMD) 

([ECB/RRRR/XX])  

 

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, 

 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6 a článok 132, 

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na 
jeho článok 34, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna 
banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad 
úverovými inštitúciami1, a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 6 a článok 33 ods. 2, 

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou 
bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu 
nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu2 

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu vykonanú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. 1024/2013, 

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad a po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 

keďže: 

(1) Nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nariadenie o JMD“) ustanovuje jednotný 
mechanizmus dohľadu (JMD) pozostávajúci z Európskej centrálnej banky (ECB) a príslušných 
vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov. 

(2) V zmysle článku 6 nariadenia o JMD má ECB výlučnú právomoc vykonávať 
mikroprudenciálne úlohy, ktoré sú jej zverené článkom 4 uvedeného nariadenia vo vzťahu k 
úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených členských štátoch. ECB je zodpovedná za 
účinné a konzistentné fungovanie JMD a za vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, a 
to na základe právomocí a postupov ustanovených v článku 6 nariadenia o JMD. 

(3) Ak je to vhodné a bez toho, aby boli dotknuté právomoci a zodpovednosť ECB za úlohy, ktoré 
sú jej zverené nariadením o JMD, príslušné vnútroštátne orgány sú za podmienok ustanovených 

1  Ú.v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63. 
2  Ú.v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1. 
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v nariadení o JMD a v tomto nariadení zodpovedné za poskytovanie pomoci ECB pri 
vypracúvaní a vykonávaní všetkých aktov týkajúcich sa úloh uvedených v článku 4 nariadenia o 
JMD v súvislosti so všetkými úverovými inštitúciámi vrátane pomoci pri overovacích 
činnostiach. Na tento účel pri plnení úloh uvedených v článku 4 nariadenia o JMD by mali 
príslušné vnútroštátne orgány dodržiavať pokyny, ktoré vydáva ECB. 

(4)  ECB, príslušné vnútroštátne orgány a určené vnútroštátne orgány sú povinné vykonávať 
makroprudenciálne úlohy uvedené v článku 5 nariadenia o JMD a dodržiavať koordinačné 
postupy ustanovené v uvedenom nariadení, v tomto nariadení a v príslušnom práve Únie bez 
toho, aby bola dotknutá úloha Eurosystému a Európskeho výboru pre systémové riziká. 

(5)  V rámci JMD sú príslušné úlohy v oblasti dohľadu rozdelené medzi ECB a príslušné 
vnútroštátne orgányna základe významnosti subjektov, ktoré patria do rozsahu JMD. Toto 
nariadenie ustanovuje najmä špecifickú metodiku na posúdenie takejto významnosti, ako sa to 
požaduje v článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD. ECB má právomoc vykonávať priamy dohľad 
nad úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami a zmiešanými 
finančnými holdingovými spoločnosťami usadenými v zúčastnených členských štátoch a v 
zúčastnených členských štátoch nad pobočkami úverových inštitúcií usadených v 
nezúčastnených členských štátoch, ktoré sú významné. Príslušné vnútroštátne orgány sú 
zodpovedné za priamy dohľad nad subjektmi, ktoré sú menej významné, bez toho, aby bola 
dotknutá právomoc ECB v špecifických prípadoch rozhodnúť, že vykoná priamy dohľad nad 
takýmito subjektami, ak je to potrebné pre jednotné uplatňovanie úrovne dohľadu. 

(6) S prihliadnutím na súčasný vývoj legislatívy Únie v oblasti sankcií a judikatúru Európskeho 
súdu pre ľudské práva týkajúcu sa zásady rozlišovania medzi vyšetrovaním a prijímaním 
rozhodnutí zriadi ECB nezávislý vyšetrovací útvar s cieľom autonómne prešetriť porušenia 
pravidiel a rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu. 

(7) C článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD sa uvádza, že ECB musí po konzultácii s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a na základe návrhu rady pre dohľad prijať a zverejniť rámec pre 
organizáciu praktických spôsobov spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi v rámci JMD. 

(8) V článku 33 ods. 2 nariadenia o JMD sa uvádza, že ECB musí prostredníctvom nariadení a 
rozhodnutí uverejniť podrobné prevádzkové dojednania na vykonávanie úloh zverených jej 
uvedeným nariadením. Toto nariadenie obsahuje ustanovenia vykonávajúce článok 33 ods. 2, 
ktoré sa týkajú spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD. 

(9) V dôsledku toho toto nariadenie ďalej rozvíja a bližšie určuje postupy spolupráce ustanovené 
v nariadení o JMD medzi ECB príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD, a prípadne 
medzi ECB a určenými vnútroštátnymi orgánmi, a tým zabezpečuje účinné a konzistentné 
fungovanie JMD.  

(10) ECB pripisuje veľký význam komplexnému posúdeniu úverových inštitúcií vrátane posúdenia 
súvahy, ktoré musí vykonať pred prevzatím svojich úloh. Uvedené sa vzťahuje aj na 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
24



ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa pripojí k eurozóne a v dôsledku toho k JMD po dátume 
začatia dohľadu v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia o JMD. 

(11)  Pre plynulé fungovanie JMD je nevyhnutná úplná spolupráca medzi ECB a príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a vzájomná výmena všetkých informácií, ktoré môžu mať dopad na ich 
príslušné úlohy, najmä všetkých informácií, ktoré používajú príslušné orgány a ktoré sa týkajú 
postupov s možným dosahom na bezpečnosť a zdravie dohliadaného subjektu alebo ktoré 
ovplyvňujú postupy dohľadu vo vzťahu k takýmto subjektom, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
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ČASŤ I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Predmet úpravy a účel nariadenia 

1. Toto nariadenie ustanovuje pravidlá týkajúce sa: 

a) rámca uvedeného v článku 6 ods. 7 nariadenia o JMD, teda rámca pre organizáciu 
praktických spôsobov na vykonanie článku 6 nariadenia o JMD týkajúcich sa spolupráce v 
rámci JMD vrátane: 

i)  špecifickej metodiky na posúdenie a preskúmanie toho, či je dohliadaný subjekt 
klasifikovaný ako významný alebo menej významný podľa kritérií ustanovených v 
článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a dojednaní vyplývajúcich z tohto posúdenia, 

ii)  vymedzenia postupov vrátane lehôt aj vo vzťahu k možnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov vypracovať návrhy rozhodnutí na posúdenie zo strany ECB 
týkajúcich sa vzťahu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré súvisia 
s dohľadom nad významnými dohliadanými subjektmi, 

iii)   vymedzenia postupov vrátane lehôt týkajúcich sa vzťahu medzi ECB a príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, ktoré súvisia s dohľadom nad menej významnými 
dohliadanými subjektmi. Na základe takýchto postupov sa od príslušných 
vnútroštátnych orgánov najmä požaduje, aby v závislosti od prípadov vymedzených v 
tomto nariadení: 

-  oznamovali ECB každý podstatný postup vo veci dohľadu,  

-  na žiadosť ECB dôkladnejšie posúdili konkrétne aspekty postupu, 

-  zasielali ECB podstatné návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, ku ktorým 
ECB môže vyjadriť svoje stanovisko, 

b)  spolupráce a výmeny informácií medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci 
JMD v súvislosti s postupmi týkajúcimi sa i) významných dohliadaných subjektov a ii) 
menej významných dohliadaných subjektov, vrátane spoločných postupov vzťahujúcich sa 
na udeľovanie povolení úverovým inštitúciám na začatie činnosti, odoberanie takýchto 
povolení a posúdenie nadobudnutia a prevodu kvalifikovaných účastí, 

c) postupov súvisiacich so spoluprácou medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a 
určenými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa týkajú makroprudenciálnych úloh a nástrojov v 
zmysle článku 5 nariadenia o JMD, 

d) postupov súvisiacich s fungovaním úzkej spolupráce v zmysle článku 7 nariadenia o JMD a 
uplatňujúcich sa medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými 
vnútroštátnymi orgánmi, 
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e) vymedzenia postupov súvisiacich so spoluprácou medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi s ohľadom na články 10 až 13 nariadenia o JMD vrátane niektorých aspektov 
týkajúcich sa vykazovania na účely dohľadu, 

f) postupov súvisiacich s prijatím rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu určeným dohliadaným 
subjektom a iným osobám; 

g) jazykových dojednaní medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a medzi ECB a 
dohliadanými subjektmi a inými osobami v rámci JMD, 

h) postupov vzťahujúcich sa na sankčné právomoci ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov 
v rámci JMD v súvislosti s úlohami zverenými ECB nariadením o JMD, 

i) prechodných ustanovení. 

2. Toto nariadenie nemá vplyv na dohliadacie právomoci, ktoré neboli nariadením o JMD zverené 
ECB a ktoré tak zostávajú v právomoci vnútroštátnych orgánov. 

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje najmä v spojení s rozhodnutím Európskej centrálnej banky 
ECB/2004/23 a [rozhodnutím Európskej centrálnej banky ECB/2013/XX z [dátum], ktorým sa 
prijíma rokovací poriadok Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky4], najmä s ohľadom na 
rozhodovanie v rámci JMD vrátane postupu uplatňujúceho sa medzi Radou pre dohľad a Radou 
guvernérov, ktorý sa týka neuplatnenia námietky Radou guvernérov uvedeného v článku 26 ods. 8 
nariadenia o JMD a iných príslušných právnych aktoch ECB, [vrátane [nariadenia Európskej 
ucentrálnej banky ECB/2013/XX z [dátum] o zriadení Mediačného výboru a jeho rokovacom 
poriadk5]  a rozhodnutia ECB/2013/XX o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho 
pravidlách činnosti6]. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa vymedzenia pojmov uvedené v nariadení o JMD uplatňujú spolu s 
nasledujúcimi vymedzeniami pojmov, pokiaľ nie je ustanovené inak: 

1. „povolením“ sa rozumie povolenie, ako je vymedzené v bode 42 článku 4 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/20137, 

2. „pobočkou“ sa rozumie pobočka, ako je vymedzená v bode 17 článku 4 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. 575/2013, 

3  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok 
Európskej centrálnej banky (Ú.v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33). 

4  [uviesť odkaz na úradný vestník]. 
5  [uviesť odkaz na úradný vestník]. 
6  [uviesť odkaz na úradný vestník]. 
7  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové 

inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1). 
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3. „spoločnými postupmi“ sa rozumejú postupy ustanovené v časti V v súvislosti s povolením 
na začatie činnosti úverovej inštitúcie, odňatím povolenia vykonávať takúto činnosť 
a rozhodnutiami týkajúcimi sa kvalifikovaných účastí, 

4. „členským štátom eurozóny“ sa rozumie členský stat, ktorého menou je euro, 

5. „skupinou“ sa rozumie skupina podnikov, z ktorých aspoň jeden je úverovou inštitúciou a 
ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych podnikov, alebo navzájom 
prepojené podniky v zmysle článku 12 ods. 1 siedmej smernice Rady 83/349/EHS8, vrátane 
akejkoľvek jej podskupiny, 

6. „spoločným dohliadacím tímom“ sa rozumie tím osôb poverených výkonom dohľadu 
významného dohliadaného subjektu alebo významnej dohliadanej skupiny, 

7. „menej významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie tak a) menej významný dohliadaný 
subjekt v členskom state eurozóny, ako aj b) menej významný dohliadaný subjekt v 
členskom state mimo eurozóny, ktorý je zúčastneným členským štátom, 

8. „menej významným dohliadaným subjektom v členskom štáte eurozóny“ sa rozumie 
dohliadaný subjekt usadený v členskom štáte eurozóny, ktorý nemá postavenie významného 
dohliadaného subjektu v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, 

9. „príslušným vnútroštátnym orgánom“ (PVO) sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán, ako je 
vymedzený v článku 2 ods. 2 nariadenia o JMD. Toto vymedzenie pojmu nemá vplyv na 
dojednania podľa vnútroštátneho práva, ktoré ukladajú niektoré úlohy v oblasti dohľadu 
národnej centrálnej banke (NCB), ktorá nie je určená ako PVO. V takom prípade NCB 
vykonáva tieto úlohy v rámci ustanovenom vnútroštátnym právom a týmto nariadením. 
Odkaz na PVO uvedený v tomto nariadení sa primerane vzťahuje aj na NCB, pokiaľ ide 
o úlohy, ktoré jej ukladá vnútroštátne právo, 

10. „PVO v úzkej spolupráci“ sa rozumie ktorýkoľvek PVO určený zúčastneným členským 
štátom v úzkej spolupráci v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2013/36/EU9, 

11. „určeným vnútroštátnym orgánom“ (UVO) sa rozumie určený vnútroštátny organ, ako je 
vymedzený v článku 2 ods. 7 nariadenia o JMD,  

12. „UVO v úzkej spolupráci“ sa rozumie ktorýkoľvek UVO mimo eurozóny určený 
zúčastneným členským štátom v úzkej spolupráci na účely úloh súvisiacich s článkom 5 
nariadenia o JMD, 

13. „členským štátom mimo eurozóny“ sa rozumie členský stat, ktorého menou nie je euro, 

8  Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkách, vychádzajúca z článku 54 
ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú.v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1). 

9  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 
prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene a doplnení smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú.v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338). 
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14. „materským podnikom“ sa rozumie materský podnik, ako je vymedzený v bode 15 článku 4 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 

15. „zúčastneným členským štátom v úzkej spolupráci“ sa rozumie ktorýkoľvek členský štát 
mimo eurozóny, ktorý nadviazal úzku spoluprácu s ECB v súlade s článkom 7 nariadenia 
o JMD, 

16. „významným dohliadaným subjektom“ sa rozumie tak a) významný dohliadaný subjekt v 
členskom štáte eurozóny, ako aj b) významný dohliadaný subjekt v zúčastnenom členskom 
štáte mimo eurozóny, 

17. „významným dohliadaným subjektom v členskom štáte eurozóny“ sa rozumie dohliadaný 
subjekt usadený v členskom štáte eurozóny, ktorý má postavenie významného dohliadaného 
subjektu podľa rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu založeného na článku 6 ods. 4 alebo 
článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD, 

18. „významným dohliadaným subjektom v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny“ sa 
rozumie dohliadaný subjekt usadený v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny, ktorý 
má postavenie významného dohliadaného subjektu podľa rozhodnutia ECB založeného na 
článku 6 ods. 4 alebo článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD,  

19. „dcérskym podnikom“ sa rozumie dcérsky podnik, ako je vymedzený v bode 16 článku 4 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 

20. „dohliadaným subjektom“ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov: a) úverová 
inštitúcia usadená v zúčastnenom členskom state, b) finančná holdingová spoločnosť 
usadená v zúčastnenom členskom štáte, c) zmiešaná finančná holdingová spoločnosť 
usadená v zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v 
bode 22 písm. b), d) pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, 
ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte.  

Centrálna protistrana (CP), ako je vymedzená v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/201210, ktorá napĺňa znaky úverovej inštitúcie v zmysle 
smernice 2013/36/EÚ, sa považuje za dohliadaný subjekt v súlade s nariadením o JMD, 
týmto nariadením a príslušným právom Únie bez toho, aby bol dotknutý výkon dohľadu nad 
centrálnymi protistranami príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako je ustanovené podľa 
nariadenia (EÚ) č. 648/2012, 

21. „dohliadanou skupinou“ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov:  

a) skupina, ktorej materským podnikom je úverová inštitúcia alebo finančná holdingová 
spoločnosť, ktorá má svoje ústredie v zúčastnenom členskom štáte, 

10  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych 
protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú.v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1). 
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b) skupina, ktorej materským podnikom je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, 
ktorá má svoje ústredie v zúčastnenom členskom štáte za predpokladu, že koordinátor 
finančného konglomerátu je v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/87/ES11 orgánom príslušným na výkon dohľadu nad úverovými inštitúciami a 
ako koordinátor je tiež v postavení osoby poverenej výkonom dohľadu nad úverovými 
inštitúciami, 

c) dohliadané subjekty, pričom každý z nich má svoje ústredie v tom istom zúčastnenom 
členskom štáte za predpokladu, že sú trvalo pridružené k ústrednej inštitúcii, ktorá nad 
nimi vykonáva dohľad za podmienok ustanovených v článku 10 nariadenia (EÚ)        
č. 575/2013 a ktorá je usadená v tom istom zúčastnenom členskom štáte, 

22. „významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ktorá má postavenie 
významnej dohliadanej skupiny podľa rozhodnutia ECB týkajúcom sa dohľadu založenom 
na článku 6 ods. 4 a článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD, 

23. „menej významnou dohliadanou skupinou“ sa rozumie dohliadaná skupina, ktorá nemá 
postavenie významnej dohliadanej skupiny v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, 

24. „postupom ECB vo veci dohľadu“ sa rozumie každá činnosť ECB, ktorá smeruje k 
vypracovaniu podkladov pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu vrátane spoločných 
postupov a ukladania administratívnych peňažných sankcií. Všetky postupy ECB vo veci 
dohľadu podliehajú časti III. Časť III sa vzťahuje aj na ukladanie administratívnych 
peňažných sankcií, pokiaľ nie je v časti X ustanovene inak, 

25. „postupom PVO vo veci dohľadu“ sa rozumie každá činnosť PVO, ktorá smeruje k 
vypracovaniu podkladov pre rozhodnutie PVO týkajúce sa dohľadu určené jednému alebo 
viacerým dohliadaným subjektom alebo dohliadaným skupinám alebo jednej alebo viacerým 
iným osobám vrátane ukladania administratívnych sankcií, 

26. „rozhodnutím ECB týkajúcim sa dohľadu“ sa rozumie právny akt prijatý ECB pri výkone 
úloh a právomocí, ktoré jej boli zverené nariadením o JMD, a ktoré má podobu rozhodnutia 
ECB, je určené jednému alebo viacerým dohliadaným subjektom alebo dohliadaným 
skupinám alebo jednej alebo viacerým iným osobám a nie je všeobecne záväzným právnym 
aktom, 

27. „treťou krajinou“ sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom ani členským štátom 
Európskeho hospodárskeho priestoru, 

11  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými 
inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú.v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1). 
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28. „pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou alebo voľným dňom ECB, 
v súlade s kalendárom, ktorým sa riadi ECB12. 

 

12  Uverejnený na internetovej stránke ECB. 
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ČASŤ II 

ORGANIZÁCIA JMD 

 

Hlava 1 

Štruktúry pre dohľad nad významnými a menej významnými dohliadanými subjektmi 

 

Kapitola 1 

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi 

 

Článok 3 

Spoločné dohliadacie tímy 

1. Zriaďuje sa spoločný dohliadací tím pre dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom 
alebo významnou dohliadanou skupinou v zúčastnených členských štátoch. Každý spoločný 
dohliadací tím pozostáva zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov 
vymenovaných v súlade s článkom 4 a pracujúcich pod vedením určeného zamestnanca ECB 
(ďalej len „koordinátor SDT“) a jedného alebo niekoľkých zástupcov koordinátora z PVO, ako je 
podrobnejšie ustanovené v článku 6. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto nariadenia, úlohy spoločného dohliadacieho tímu 
zahŕňajú okrem iného aj: 

a) vykonávanie postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (PPHOD) uvedeného v 
článku 97 smernice 2013/36/EÚ vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu alebo 
významným dohliadaným skupinám, nad ktorými vykonáva dohľad, 

b) zohľadnenie PPHOD pri navrhovaní programu previerok v oblasti dohľadu Rade pre dohľad 
vrátane plánu kontrol na mieste, ako je ustanovené v článku 99 smernice 2013/36/EÚ, vo 
vzťahu k takémuto významnému dohliadanému subjektu alebo významným dohliadaným 
skupinám, 

c) vykonávanie programu previerok v oblasti dohľadu schváleného ECB a každého rozhodnutia 
ECB týkajúceho sa dohľadu vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu alebo 
významným dohliadaným skupinám, nad ktorými vykonáva dohľad, 

d) zabezpečovanie koordinácie vo vzťahu k tímu vykonávajúcemu kontrolu na mieste 
uvedenému v časti XI v súvislosti s vykonávaním plánu kontrol na mieste, 

e) poskytovanie súčinnosti príslušným vnútroštátnym orgánom, ak je to potrebné. 
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Článok 4 

Vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacich tímov 

1. ECB je zodpovedná za vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov. Vymenovanie 
zamestnancov z príslušných vnútroštátnych orgánov za členov spoločných dohliadacích tímov 
vykonajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s odsekom 2. 

2. V súlade so zásadami ustanovenými v článku 6 ods. 8 nariadenia o JMD a bez toho, aby bol 
dotknutý jeho článok 31, vymenujú príslušné vnútroštátne orgány jednu alebo viac osôb zo 
svojich zamestnancov za člena alebo členov spoločného dohliadacieho tímu. Zamestnanec PVO 
môže byť vymenovaný za člena viacerých spoločných dohliadacích tímov. 

3. Bez ohľadu na odsek 2 môže ECB požadovať, aby príslušné vnútroštátne orgány zmenili 
vymenovania, ktoré vykonali, ak je to vhodné na účel zloženia spoločného dohliadacieho tímu. 

4. Ak v zúčastnenom členskom štáte vykonáva úlohy v oblasti dohľadu viac ako jeden PVO alebo 
ak v zúčastnenom členskom state vnútroštátne právo ukladá NCB špecifické úlohy v oblasti 
dohľadu a NCB nie je PVO, príslušné orgány koordinujú svoju účasť v spoločných dohliadacích 
tímoch. 

 

Článok 5 

Zapojenie zamestnancov národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov 

1. Národné centrálne banky zúčastnených členských štátov, ktoré sú zapojené do prudenciálneho 
dohľadu nad významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou podľa 
ich vnútroštátneho práva, ale ktoré nie sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, môžu tiež 
vymenovať jedného alebo viacerých svojich zamestnancov do spoločného dohliadacieho tímu. 

2. ECB sa takéto vymenovania oznámia a primerane sa uplatní článok 4. 

3. Ak sú zamestnanci národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov vymenovaní do 
spoločného dohliadacieho tímu, odkazy na príslušné vnútroštátne orgány v súvislosti so 
spoločnými dohliadacími tímami sa považujú za odkazy zahŕňajúce aj tieto národné centrálne 
banky. 

 

Článok 6 

Koordinátor SDT a zástupcovia koordinátora 

1. Koordinátor SDT s pomocou jeho zástupcov z príslučných vnútroštátnych orgánov, ako je 
vymedzené v odseku 2, zabezpečuje koordináciu práce v rámci spoločného dohliadacieho tímu. Na 
tento účel dodržiavajú členovia spoločného dohliadacieho tímu pokyny koordinátora SDT, ktoré sa 
týkajú ich úloh v spoločnom dohliadacom time. Uvedené nemá vplyv na ich úlohy a povinnosti vo 
vzťahu k ich príslušnému PVO. 

2. Každý PVO, ktorý vymenuje viac ako jedného zamestnanca do spoločného dohliadacieho tímu, 
určí jedného z nich ako zástupcu koordinátora (ďalej len „zástupca koordinátora z PVO“). Zástupca 
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koordinátora z PVO pomáha koordinátorovi SDT pri organizácii a koordinácii úloh v spoločnom 
dohliadacom time, najmä vo vzťahu k zamestnancom, ktorí boli vymenovaní tým istým PVO ako 
príslušný zástupca koordinátora z PVO. Zástupca koordinátora z PVO môže dávať pokyny členom 
spoločného dohliadacieho tímu vymenovaným tým istým PVO za predpokladu, že tieto pokyny nie 
sú v rozpore s pokynmi danými koordinátorom SDT. 

 

 

Kapitola 2 

Dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi 

 

Článok 7 

Zapojenie zamestnancov z iných príslušných vnútroštátnych orgánov do dohliadacieho tímu PVO 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 ods. 1 nariadenia o JMD, ak ECB v súvislosti s dohľadom nad 
menej významnými dohliadanými subjektmi určí, že je vhodné zapojiť zamestnancov z jedného alebo 
viacerých iných príslušných vnútroštátnych orgánov do dohliadacieho tímu PVO, ECB môže požadovať, 
aby PVO zapojil zamestnancov takýchto iných príslušných vnútroštátnych orgánov. 

 

Hlava 2 

Dohľad na konsolidovanom základe a účasť ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov v 
kolégiách orgánov dohľadu 

 

Článok 8 

Dohľad na konsolidovanom základe 

ECB vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2013/36/EÚ, vo 
vzťahu k úverovým inštitúciám, finančným holdingovým spoločnostiam alebo zmiešaným finančným 
holdingovým spoločnostiam, ktoré sú vyznamné na konsolidovanom základe. Príslušný PVO plní úlohy 
orgánu dohľadu na konsolidovanom základe vo vzťahu k úverovým inštitúciám, finančným holdingovým 
spoločnostiam alebo zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam, ktoré sú menej významné na 
konsolidovanom základe. 

 

Článok 9 

ECB ako predsedajúci kolégia orgánov dohľadu 

1. Ak je ECB orgánom dohľadu na konsolidovanom základe, predsedá kolégiu zriadenému podľa 
článku 116 smernice 2013/36/EÚ. Príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov, v 
ktorých sú usadené materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a dôležité pobočky v zmysle článku 
51 smernice 2013/36/EÚ, majú právo zúčastňovať sa tohto kolégia ako pozorovatelia. 
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2. Ak nie je zriadené žiadne kolégium podľa článku 116 smernice 2013/36/EÚ a významný 
dohliadaný subjekt má pobočky v nezúčastnených členských štátoch, ktoré sa považujú za 
významné v súlade s článkom 51 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, ECB zriadi kolégium orgánov 
dohľadu s príslušnými orgánmi hostiteľských členských štátov.  

 

Článok 10 

ECB a príslušné vnútroštátne orgány ako členovia kolégia orgánov dohľadu 

Ak orgán dohľadu na konsolidovanom základe nie je v zúčastnenom členskom štáte, ECB a príslušné 
vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov dohľadu v súlade s nasledujúcimi pravidlami a 
ustanoveniami upravenými v príslušnom práve Únie: 

a) ak sú všetky dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch významnými 
dohliadanými subjektmi, ECB sa zúčastňuje kolégia orgánov dohľadu ako člen, zatiaľ čo 
príslušné vnútroštátne orgány sú oprávnené zúčastňovať sa toho istého kolégia ako 
pozorovatelia, 

b) ak sú všetky dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch menej významnými 
dohliadanými subjektmi, príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov 
dohľadu ako členovia, 

c) ak sú dohliadané subjekty v zúčastnených členských štátoch tak menej významnými 
dohliadanými subjektmi, ako aj významnými dohliadanými subjektmi, ECB a príslušné 
vnútroštátne orgány sa zúčastňujú kolégia orgánov dohľadu ako členovia. Príslušné 
vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov, v ktorých sú významné dohliadané 
subjekty usadené, sú oprávnené zúčastňovať sa kolégia orgánov dohľadu ako pozorovatelia. 

 

 

Hlava 3  

Postupy pre právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby 

 

Kapitola 1 

Postupy pre právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby v rámci JMD 

 

Článok 11 

Právo úverových inštitúcií v rámci JMD usadiť sa 

1. Každý významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku na území iného 
zúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer PVO zúčastneného členského štátu, v 
ktorom má významný dohliadaný subjekt svoje ústredie. Informácie poskytne v súlade s 
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požiadavkami ustanovenými v článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ. PVO o prijatí tohto 
oznámenia okamžite informuje ECB. 

2. Každý menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku na území iného 
zúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer svojmu PVO v súlade s požiadavkami 
ustanovenými v článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ. 

3.  Ak ECB do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia neprijme negatívne rozhodnutie, pobočka 
uvedená v odseku 1 sa môže usadiť a začať svoju činnosť. ECB oznámi túto informáciu PVO 
zúčastneného členského štátu, v ktorom je pobočka usadená. 

4. Ak PVO domovského členského štátu do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia neprijme 
negatívne rozhodnutie, pobočka uvedená v odseku 2 sa môže usadiť a začať svoju činnosť. PVO 
oznámi túto informáciu ECB. 

5. V prípade zmeny ktorejkoľvek z informácií podľa odsekov 1 a 2, dohliadaný subjekt najneskôr 
mesiac pred vykonaním zmeny písomne oznámi túto zmenu PVO, ktorý prijal pôvodnú informáciu. 
Tento PVO informuje PVO členského štátu, v ktorom je pobočka usadená. 

 

Článok 12 

Uplatňovanie slobody poskytovať služby úverovými inštitúciami v rámci JMD 

1. Každý významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa uplatňovať slobodu poskytovať služby 
vykonávaním svojich činností na území iného zúčastneného členského štátu po prvýkrát, to oznámi 
ECB v súlade s požiadavkami ustanovenými v smernici 2013/36/EÚ. Oznámenie sa oznámi PVO 
zúčastneného členského štátu, v ktorom sa služby budú poskytovať. 

2. Každý menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa uplatňovať slobodu poskytovať služby 
vykonávaním svojich činností na území iného zúčastneného členského štátu po prvýkrát, to oznámi 
svojmu PVO v súlade s požiadavkami ustanovenými v smernici 2013/36/EÚ. Oznámenie sa 
oznámi ECB. 

 

Kapitola 2 

Postupy pre právo úverových inštitúcií usadených v nezúčastnenom členskom štáte usadiť sa a ich 
slobodu poskytovať služby v rámci JMD  

 

Článok 13 

Oznámenie o uplatnení práva úverových inštitúcií usadených v nezúčastnenom členskom štáte 
usadiť sa v rámci JMD 

1. Ak príslušný orgán nezúčastneného členského štátu oznamuje informáciu uvedenú v článku 35 ods. 
2 smernice 2013/36/EÚ v súlade s postupom ustanoveným v jej článku 35 ods. 3 PVO 
zúčastneného členského štátu, v ktorom sa má pobočka usadiť, tento PVO prijatie tohto oznámenia 
okamžite oznámi ECB. 
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2. ECB do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia od príslušného orgánu nezúčastneného 
členského štátu v prípade pobočky, ktorá je významná podľa kritérií ustanovených v článku 6 
nariadenia o JMD a v časti IV tohto nariadenia, alebo príslušný PVO v prípade pobočky, ktorá je 
menej významná na základe kritérií ustanovených v článku 6 nariadenia o JMD a v časti IV tohto 
nariadenia, sa pripraví na výkon dohľadu nad pobočkou v súlade s článkami 40 až 46 smernice 
2013/36/EÚ a ak je to potrebné, uvedie podmienky, za ktorých môže pobočka vo všeobecnom 
záujme vykonávať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte. 

3. Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB o podmienkach, za ktorých môže pobočka v ich 
členskom štáte vykonávať podľa vnútroštátneho práva a vo všeobecnom záujme svoju činnosť. 

4.  Zmena akejkoľvek informácie poskytnutej úverovou inštitúciou, ktorá zamýšľa zriadiť si pobočku 
podľa článku 35 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ písmen b), c) alebo d), sa oznamuje PVO uvedenej v 
odseku 1. 

 

Článok 14 

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu pre pobočky 

1. V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia o JMD vykonáva ECB právomoci príslušného orgánu 
hostiteľského členského štátu, ak je pobočka významná v zmysle jeho článku 6 ods. 4.  

2. Ak je pobočka menej významná v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, právomoci 
príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonáva PVO zúčastneného členského štátu, v 
ktorom je pobočka usadená. 

 

Článok 15 

Oznámenie o uplatňovaní slobody poskytovať služby úverovými inštitúciami usadenými v 
nezúčastnených členských štátoch v rámci JMD 

Ak príslušný orgán nezúčastneného členského štátu poskytuje oznámenie v zmysle článku 39 ods. 2 
smernice 2013/36/EÚ, adresátom oznámenia je PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom sa sloboda 
poskytovať služby má uplatňovať. PVO o prijatí tohto oznámenia okamžite informuje ECB. 
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Článok 16 

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu pre slobodu poskytovať služby 

1. V súlade s článkom 4 ods. 2 a v rámci rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 nariadenia o JMD 
vykonáva ECB úlohy príslušného orgánu hostiteľského členského štátu v súvislosti s úverovými 
inštitúciami usadenými v nezúčastnených členských štátoch, ktoré uplatňujú slobodu poskytovať 
služby v zúčastnených členských štátoch. 

2. Ak sloboda poskytovať služby vo všeobecnom záujme podlieha na základe vnútroštátneho práva 
zúčastnených členských štátov určitým podmienkam, príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB 
o týchto podmienkach. 

 

 

Kapitola 3 

Postupy pre právo usadiť sa a slobodu poskytovať služby vo vzťahu k nezúčastneným členským 
štátom 

 

Článok 17 

Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby vo vzťahu k nezúčastneným členským štátom 

1. Významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku alebo uplatňovať slobodu 
poskytovať služby na území nezúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer ECB v 
súlade s platnými ustanoveniami práva Únie. ECB vykonáva právomoci príslušného orgánu 
domovského členského štátu. 

2. Menej významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť si pobočku alebo uplatňovať slobodu 
poskytovať služby na území nezúčastneného členského štátu, oznámi tento svoj zámer príslušnému 
PVO v súlade s platnými ustanoveniami práva Únie. Príslušný PVO vykonáva právomoci 
príslušného orgánu domovského členského štátu. 

 

Hlava 4 

Doplnkový dohľad nad finančnými konglomerátmi 

 

Článok 18 

Koordinátor  

1. ECB prevezme úlohu koordinátora finančného konglomerátu v súlade s kritériami ustanovenými v 
príslušnom práve Únie vo vzťahu k významnému dohliadanému subjektu. 

2. PVO prevezme úlohu koordinátora finančného konglomerátu v súlade s kritériami ustanovenými v 
príslušnom práve Únie vo vzťahu k menej významnému dohliadanému subjektu. 
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ČASŤ III  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA FUNGOVANIE JMD 

 

Hlava 1 

Zásady a povinnosti 

 

Článok 19 

Prehľad 

Táto časť ustanovuje a) všeobecné pravidlá pre fungovanie JMD vo vzťahu k ECB a príslušným 
vnútroštátnym orgánom a b) ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na ECB pri vykonávaní postupu ECB vo veci 
dohľadu s cieľom vydať právny akt určený jednému alebo viacerým dohliadaným subjektom alebo iným 
osobám. 

Všeobecné zásady a ustanovenia uplatňujúce sa medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
v rámci úzkej spolupráce sú ustanovené v časti IX. 

 

Článok 20 

Povinnosť spolupracovať v dobrej viere 

ECB a príslušné vnútroštátne orgány sú povinné spolupracovať v dobrej viere a navzájom si vymieňať 
informácie. 

 

Článok 21 

Všeobecná povinnosť vymieňať si informácie 

1. Bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB prijímať priamo a nepretržite informácie vykazované 
dohliadanými subjektmi alebo mať priamy prístup k týmto informáciám, príslušné vnútroštátne 
orgány ECB najmä poskytujú včas a primeraným spôsobom všetky informácie potrebné pre ECB 
na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD. Takéto informácie zahŕňajú 
informácie vyplývajúce z overovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a činností na mieste. 

2. Za okolností, že ECB získa informácie priamo od právnických alebo fyzických osôb uvedených v 
článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD, poskytne dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom takéto 
informácie včas a primeraným spôsobom. Takéto informácie zahŕňajú najmä informácie potrebné 
pre príslušné vnútroštátne orgány na vykonávanie ich úlohy poskytovať pomoc ECB. 
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Článok 22 

Právo ECB dávať pokyny príslušným vnútroštátnym orgánom alebo určeným vnútroštátnym 
orgánom, aby využili svoje právomoci a konali v prípadoch, keď je výkon dohľadu úlohou ECB 

bez toho, aby mala príslušnú právomoc 

1. V rozsahu potrebnom na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, môže ECB 
formou pokynov požadovať od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo určených vnútroštátnych 
orgánov alebo od oboch týchto orgánov, aby využili svoje právomoci na základe podmienok 
ustanovených vo vnútroštátnom práve a v súlade s nimi, ako je ustanovené v článku 9 nariadenia o 
JMD, ak nariadenie o JMD nezveruje takéto právomoci ECB. 

2. Príslušné vnútroštátne orgány a/alebo s ohľadom na článok 5 nariadenia o JMD určené 
vnútroštátne orgány bezodkladne informujú ECB o využití týchto právomocí. 

 

Článok 23 

Jazykový režim medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

1. Pokiaľ nie je ustanovené inak v odsekoch 2 až 5 tohto článku,  

a)  komunikácia medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi prebieha výlučne v 
anglickom jazyku, a b)  právne akty ECB určené jednému alebo viacerým príslušným 
vnútroštátnym orgánom sa prijímajú výlučne v anglickom jazyku.   

2. PVO poskytuje v prípadoch ustanovených v článku 24 ods. 2 ECB návrh rozhodnutia alebo 
ktoréhokoľvek iného dokumentu, ktorý má byť v konečnom dôsledku určený dohliadanému 
subjektu alebo inej osobe (ďalej len „dokument PVO“) výlučne v anglickom jazyku. 

3. Odchylne od odseku 1 písm. a) PVO poskytuje ECB dokument PVO v úradnom jazyku členského 
štátu PVO: 

a) ak PVO musí vypracovať návrh rozhodnutia určeného dohliadanému subjektu alebo inej 
osobe, ktorý môže nakoniec prijať ECB v súlade s článkmi 14 alebo 15 nariadenia o JMD, 

b) ak PVO musí na žiadosť ECB vypracovať pre ECB návrh rozhodnutia určeného 
významnému dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine, 

c) ak PVO z vlastného podnetu vypracuje návrh rozhodnutia určeného významnému 
dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine na posúdenie ECB, 

d) ak PVO poskytne ECB podstatný návrh rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu určeného menej 
významnému dohliadanému subjektu alebo skupine, takže ECB môže vyjadriť svoje 
stanovisko, alebo 

e) ak PVO poskytne ECB návrh akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý má byť v konečnom 
dôsledku určený dohliadanému subjektu, takže ECB môže vyjadriť svoje stanovisko.   

 Navyše, PVO poskytne ECB: 
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i)  v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) odôvodnenie v angličtine, ktoré 
vysvetľuje okolnosti a podstatu prípadu a obsahuje zhrnutie dôvodov, na ktorých je 
založený návrh rozhodnutia alebo dokumentu,  

ii) v prípadoch uvedených v písmenách a) až c) preklad návrhu rozhodnutia do 
anglického jazyka, pokiaľ takýto dokument PVO nie je v anglickom jazyku. 

4. Ak PVO prijme dokument od dohliadaného subjektu alebo právnickej alebo fyzickej osoby (ďalej 
len „iný dokument ako dokument PVO“) a je povinný ho postúpiť ECB, postúpi ECB takýto iný 
dokument ako dokument PVO v jeho pôvodnom jazyku.  

5. Na žiadosť ECB vypracuje PVO, ktorý ECB v súvislosti s úlohami ECB podľa nariadenia o JMD 
postúpil iný dokument ako dokument, zhrnutie tohto iného dokumentu ako dokumentu PVO v 
angličtine. 

 

Článok 24 

Jazykový režim medzi ECB a fyzickými alebo právnickými osobami vrátane dohliadaných 
subjektov 

1. Každý dokument, ktorý zasiela do ECB dohliadaný subjekt alebo iná právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá jednotlivo podlieha postupom ECB,  môže byť vypracovaný v ktoromkoľvek z 
úradných jazykov Únie, ktorý si dohliadaný subjekt alebo osoba zvolí. 

2.  ECB, dohliadané subjekty a iné právnické alebo fyzické osoby, ktoré jednotlivo podliehajú 
postupom ECB vo veci dohľadu môžu používať výlučne anglický jazyk v ich písomnej 
komunikácii vrátane tej, ktorá sa týka právnych aktov, ak sa tak výslovne dohodnú. 

 ECB sa snaží dosiahnuť výslovnú dohodu o používaní anglického jazyka pri komunikácii s 
významnými dohliadanými subjektmi. 

Odvolanie takejto dohody o používaní anglického jazyka má dopad výlučne na tie aspekty postupu 
ECB vo veci dohľadu, ktoré ešte neboli vykonané. 

Účastníci môžu v priebehu ústneho vypočutia požadovať, aby boli vypočutí v inom úradnom 
jazyku Únie, ako je jazyk postupu ECB vo veci dohľadu. V takom prípade sa poskytne v priebehu 
ústneho vypočutia tlmočenie, pokiaľ taká požiadavka bola ECB oznámená v dostatočnom časovom 
predstihu.  

3. Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu určené jednému alebo viacerým dohliadaným subjektom, 
dohliadaným skupinám alebo iným osobám prijíma ECB okrem prípadov uvedených v odseku 2 v 
anglickom jazyku a v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má každý z adresátov svoje 
ústredie alebo bydlisko. Ak má príslušný členský stat viac ako jeden úradný jazyk, rozhodnutie sa 
prijme v jednom z týchto jazykov. Ak má adresát svoje ústredie alebo bydlisko mimo Únie, 
rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu sa prijme v anglickom jazyku a v jazyku zvolenom podľa 
odseku 1. Ak sa rozhodnutie prijíma na žiadosť dohliadaného subjektu, rozhodnutie sa prijme v 
anglickom jazyku a v jazyku, v ktorom bola spísaná žiadosť. 
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4. Ak je právny akt ECB prijatý v anglickom jazyku a v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku Únie, 
všetky jazykové znenia sú rovnako autentické. 

 

Hlava 2  

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa riadneho postupu pri prijímaní rozhodnutí ECB týkajúcich sa 
dohľadu 

 

 

Kapitola 1 

Postupy ECB vo veci dohľadu 

 

Článok 25 

Všeobecné zásady 

1. Každý postup dohľadu ECB, ktorý sa začne v súlade s článkom 4 a kapitolou III oddielom 2 
nariadenia o JMD a s časťou IV tohto nariadenia, sa uskutoční v súlade s článkom 22 nariadenia o 
JMD a ustanoveniami tejto hlavy.  

2. Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na postupy uskutočnené Administratívnym revíznym 
výborom. 

 

Článok 26 

Účastníci 

1. Účastníkmi postupu ECB vo veci dohľadu sú: 

 a) osoby, ktoré podali žiadosť, 

 b) osoby, ktorým ECB zamýšľa určiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu alebo ktorým 
takéto rozhodnutie bolo určené. 

2. Príslušné vnútroštátne orgány sa nepovažujú za účastníkov.  

 

Článok 27 

Zastúpenie účastníka 

1. Účastník môže byť zastúpený svojim právnym alebo štatutárnym zástupcom alebo akýmkoľvek 
iným zástupcom povereným na základe písomného splnomocnenia vykonávať určitý alebo všetky 
úkony súvisiace s postupom ECB vo veci dohľadu.  

2. Akékoľvek odvolanie splnomocnenia sa stane účinným až prijatím písomného odvolania ECB. 
ECB potvrdí prijatie takéhoto odvolania. 
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3. Ak účastník určil zástupcu v postupe ECB vo veci dohľadu, ECB komunikuje v priebehu tohto 
postupu vo veci dohľadu výlučne s určeným zástupcom, pokiaľ si osobitné okolnosti nevyžadujú 
priamu komunikáciu ECB s účastníkom. V prípade, ak ECB komunikuje s účastníkom priamo, 
informuje o tom jeho zástupcu. 

  

Článok 28 

Všeobecné povinnosti ECB a účastníkov postupu ECB vo veci dohľadu 

1. Postup ECB vo veci dohľadu možno začať ex offo alebo na žiadosť účastníka. S výhradou odseku 3 
ECB vymedzí skutočnosti, ktoré sú relevantné pre prijatie jej konečného rozhodnutia v každom 
postupe ECB vo veci dohľadu ex offo . 

2. ECB pri posudzovaní zohľadní všetky relevantné okolnosti. 

3. Pri zohľadnení práva Únie je účastník povinný zúčastniť sa postupu ECB vo veci dohľadu a 
poskytnúť súčinnosť pri objasňovaní skutočností. V postupe ECB vo veci dohľadu, ktoré sa začalo 
na žiadosť účastníka, sa ECB pri vymedzení skutočností môže obmedziť na vyžiadanie si 
relevantných faktických informácií zo strany účastníka. 

 

Článok 29 

Dôkazy v postupe ECB vo veci dohľadu 

1. S cieľom zistiť skutočnosti prípadu prihliadne ECB na také dôkazy, ktoré po náležitom zvážení 
považuje za primerané. 

2. Pri zohľadnení práva Únie účastníci pomáhajú ECB zistiť skutočnosti prípadu. Najmä 
s prihliadnutím na obmedzenia týkajúce sa sankčných postupov podľa práva Únie uvádzajú 
účastníci skutočnosti im známe pravdivo. 

3. ECB môže stanoviť lehotu, v priebehu ktorej môžu byť dôkazy účastníkmi poskytnuté. 

 

Článok 30 

Svedkovia a znalci v postupoch ECB vo veci dohľadu 

1. ECB môže vypočuť svedkov a znalcov, ak to považuje za potrebné. 

2. Ak ECB ustanoví znalca, vymedzí jeho úlohy v dohode a stanoví lehotu, v priebehu ktorej je 
znalec povinný predložiť svoj posudok.  

3. Ak ECB vypočúva svedkov alebo znalcov, týmto na základe žiadosti patria cestovné náhrady. 
Svedkovia sú oprávnení dostať náhradu za stratu na zárobku a znalci dohodnutú odmenu za svoje 
služby potom, ako predložili svoje posudky. Náhrada sa poskytne v súlade s platnými 
ustanoveniami o náhradách pre svedkov a odmene pre znalcov uplatňovanými zo strany Súdneho 
dvora Európskej únie. 
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4. ECB môže požadovať, aby sa osoby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia o JMD, 
zúčastnili postupu ako svedkovia v priestoroch ECB alebo na ktoromkoľvek inom mieste 
zúčastneného členského štátu určenom ECB. Ak je osoba uvedená v článku 11 ods. 1 písm. c) 
nariadenia o JMD právnickou osobou, povinnosť zúčastniť sa postupu podľa predchádzajúcej vety 
má fyzická osoba, ktorá takúto právnickú osobu zastupuje. 

 

Článok 31 

Právo byť vypočutý  

1. Pred prijatím rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu určeného účastníkovi, ktoré má nepriaznivý 
dopad na práva takéhoto účastníka, musí byť účastníkovi poskytnutá možnosť písomne namietať 
ECB skutočnosti a výhrady, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu. Ak to 
ECB považuje za vhodné, môže účastníkom poskytnúť možnosť vyjadriť námietky 
k skutočnostiam a výhradám relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu na rokovaní. 
V oznámení, na základe ktorého ECB poskytne účastníkovi možnosť vyjadriť jeho námietky, 
uvedie podstatný obsah zamýšľaného rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu a podstatné 
skutočnosti a výhrady, na ktorých ECB mieni založiť svoje rozhodnutie. Ustanovenia tohto článku 
sa nevzťahujú na kapitolu III oddiel 1 nariadenia o JMD.  

2. Ak ECB poskytne účastníkovi možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam a výhradám 
relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu na rokovaní, neprítomnosť účastníka nie je 
bez náležitého ospravedlnenia dôvodom na preloženie rokovania na neskôr. Ak je účastník náležite 
ospravedlnený, môže ECB preložiť rokovanie na neskôr alebo poskytnúť účastníkovi možnosť 
vyjadriť námietky k skutočnostiam a výhradám relevantným pre rozhodnutie týkajúce sa dohľadu 
písomne. ECB vypracuje z rokovania zápisnicu, ktorú účastníci podpíšu, a poskytne účastníkom 
kópiu tejto zápisnice. 

3. Účastníkovi je v princípe poskytnutá možnosť vyjadriť svoje námietky písomne v lehote dvoch 
týždňov od prijatia dokumentu, v ktorom sú uvedené skutočnosti a výhrady, na ktorých ECB mieni 
založiť prijatie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu.  

 ECB môže na žiadosť účastníka primerane lehotu predĺžiť. 

 ECB môže skrátiť lehotu na tri pracovné dni, ak sa vyskytnú osobitné okolnosti. Lehota sa skráti na 
tri pracovné dni tiež v situáciách upravených v článkoch 14 a 15 nariadenia o JMD. 

4. Bez ohľadu na odsek 3 a s výhradou odseku 5 môže ECB prijať rozhodnutie ECB týkajúce sa 
dohľadu určené účastníkovi, ktoré má priamy a nepriaznivý dopad na práva takéhoto účastníka bez 
toho, aby poskytla účastníkovi možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam a výhradám 
relevantným pre rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu pred jeho prijatím, ak je prijatie 
namiehavého rozhodnutia potrebné v záujme predísť závažnému poškodeniu finančného systému. 

5. Ak sa v súlade s odsekom 4 prijme naliehavé rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu, účastníkovi sa 
poskytne možnosť vyjadriť námietky k skutočnostiam a výhradám relevantným pre rozhodnutie 
ECB týkajúce sa dohľadu písomne bezodkladne po jeho prijatí. Účastníkovi sa v princípe poskytne 
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možnosť vyjadriť svoje námietky písomne v lehote dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia ECB 
týkajúceho sa dohľadu. ECB môže na žiadosť účastníka lehotu predĺžiť; lehota nemôže presiahnuť 
šesť mesiacov. ECB preskúma rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu s prihliadnutím na námietky 
účastníka a môže svoje rozhodnutie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť a nahradiť ho novým 
rozhodnutím ECB týkajúcim sa dohľadu. 

6. Odseky 4 a 5 sa nevzťahujú na postupy ECB vo veci dohľadu, ktoré súvisia so sankciami podľa 
článku 18 nariadenia o JMD. 

 

Článok 32 

Prístup k spisom pri postupe ECB vo veci dohľadu 

1. Právo na obhajobu dotknutých účastníkov sa v postupe ECB vo veci dohľadu plne rešpektuje. Na 
tento účel a po začatí postupu ECB vo veci dohľadu majú účastníci právo na prístup k spisu ECB, 
pričom oprávnené záujmy právnických a fyzických osôb iných ako je príslušný účastník, ktoré sa 
týkajú ochrany ich obchodného tajomstva, musia zostať zachované. Právo na prístup k spisu sa 
netýka aj dôverných informácií. Príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne postúpia ECB každú 
prijatú žiadosť týkajúcu sa prístupu k spisov spojenú s postupom ECB vo veci dohľadu. 

2. Spisy pozostávajú zo všetkých dokumentov, ktoré ECB prijala, vypracovala alebo zhromaždila 
počas postupu ECB vo veci dohľadu bez ohľadu na uchovávacie médium. 

3.  Na účely tohto článku zahŕňajú dôverné informácie najmä:  

a)  interné dokumenty ECB a PVO, a 

b) korešpondenciu medzi ECB a PVO alebo medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 

4. V tomto článku nie je uvedené nič, čo by ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom bránilo 
v sprístupnení alebo použití informácií potrebných na preukázanie porušenia. 

5. ECB môže určiť, že prístup k spisu sa umožní jedným alebo viacerými nasledujúcimi spôsobmi 
s prihliadnutím na technické možnosti účastníkov: 

a) prostredníctvom CD-ROM(-ov) alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia na 
uchovávanie údajov vrátane takých zariadení, ktoré sa môžu stať dostupnými v budúcnosti, 

b) prostredníctvom kópií dostupného spisu v papierovej forme zaslaných poštou, 

c) pozvaním na preštudovanie dostupného spisu v priestoroch ECB. 
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Kapitola 2 

Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu 

 

Článok 33 

Odôvodnenie rozhodnutí ECB týkajúcich sa dohľadu 

1. S výhradou odseku 2 je súčasťou rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu odôvodnenie tohto 
rozhodnutia. 

2. Odôvodnenie obsahuje podstatné skutočnosti a právne dôvody, na ktorých ECB založila svoje 
rozhodnutie. 

3. S výhradou článku 31 ods. 4 zakladá ECB svoje rozhodnutia len na skutočnostiach a výhradách, ku 
ktorým sa mohol účastník vyjadriť. 

 

Článok 34 

Odkladný účinok 

 Bez toho, aby bol dotknutý článok 278 ZFEÚ a článok 24 ods. 8 nariadenia o JMD, ECB môže 
rozhodnúť, že uplatňovanie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu sa odloží a) uvedením tejto 
skutočnosti v rozhodnutí týkajúcom sa dohľadu alebo b) v iných prípadoch ako je žiadosť o preskúmanie 
Administratívnym revíznym výborom na žiadosť adresáta rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu. 

 

Článok 35 

Oznamovanie rozhodnutí ECB týkajúcich sa dohľadu 
1. ECB môže rozhodnutie týkajúce sa dohľadu oznámiť účastníkovi a) ústne, b) doručením kópie 

rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu alebo jeho osobným odovzdaním, c) poštou ako zásielku 

s doručenkou zaslanú doporučene, d) expresnou doručovateľskou službou, e) faxom alebo f) 

elektronicky v súlade s odsekom 10. 

2. Ak je určený zástupca, ECB môže oznámiť rozhodnutie týkajúce sa dohľadu tomuto zástupcovi. 

V takýchto prípadoch nie je ECB povinná oznámiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu 

dohliadanému subjektu zastúpenému takýmto zástupcom. 

3. V prípade ústneho oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu sa oznámenie rozhodnutia 

považuje za doručené adresátovi, ak zamestnanec ECB informoval a) príslušnú fyzickú osobu 

v prípade fyzickej osoby, b) zástupcu právnickej osoby poverenú prijatím rozhodnutia ECB 

týkajúceho sa dohľadu v prípade právnickej osoby. V takom prípade sa bezodkladne po takomto 

ústnom oznámení poskytne adresátovi písomná kópia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu.  

4. V prípade oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu poštou do vlastných rúk sa 

oznámenie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu považuje za doručené adresátovi desiaty deň 
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potom, ako bol list odovzdaný poštovému doručovateľovi, pokiaľ nie je z doručenky zrejmé, že list 

bol doručený v iný deň. 

5. V prípade oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu expresnou doručovateľskou službou 

sa oznámenie rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu považuje za doručené adresátovi desiaty 

deň potom, ako bol list odovzdaný doručovateľskej službe, pokiaľ nie je z doručenky 

doručovateľskej služby zrejmí, že list bol doručený v iný deň. 

6. Podľa odsekov 4 a 5 sa požaduje, aby rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu bolo zaslané na adresu 

vhodnú na doručenie (platnú adresu). Platnou adresou je:  

 a) v prípade postupu ECB vo veci dohľadu, ktoré sa začalo na žiadosť alebo podnet adresáta 
rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu, adresa uvedená adresátom na jeho žiadosti alebo 
podaní, 

 b) v prípade dohliadaného subjektu posledná adresa jeho ústredia poskytnutá ECB dohliadaným 
subjektom, 

 c) v prípade fyzickej osoby posledná adresa poskytnutá ECB a ak nie je ECB poskytnutá žiadna 
adresa a fyzická osoba je zamestnancom, manažérom alebo vlastníkom podielu 
v dohliadanom subjekte, adresa dohliadaného subjektu v súlade s písmenom b). 

7. Každá osoba, ktorá je účastníkom postupu ECB vo veci dohľadu, poskytne ECB na jej žiadosť 
platnú adresu. 

8. Ak je osoba usadená alebo má bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom, ECB môže od 
účastníka požadovať, aby v primeranom čase určil osobu oprávnenú na preberanie zásielok, ktorá 
je rezidentom v členskom štáte alebo ktorá má prevádzkové priestory v členskom štáte. Ak na 
základe tejto žiadosti nie je určená žiadna osoba oprávnená na preberanie zásielok a až do času, 
keď takáto osoba určená bude, akákoľvek komunikácia prebieha v súlade s odsekmi 3 až 5 a 9 
s použitím adresy účastníka, ktorá je ECB dostupná. 

9. Ak osoba, ktorá je adresátom rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu, poskytla ECB číslo faxu, 
ECB môže oznámiť rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu zaslaním kópie rozhodnutia ECB 
týkajúceho sa dohľadu telefaxom. Rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu sa považuje za oznámené 
adresátovi, ak ECB obdržala potvrdzujúcu správu o úspešnom doručení telefaxu. 

10. ECB môže formou rozhodnutia bez adresátov určiť kritériá, na základe ktorých možno doručovať 
rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu elektronickými prostriedkami komunikácie. Toto 
rozhodnutie sa uverejní.  

 

Hlava 3  

Nahlasovanie porušovania predpisov 

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
47



Článok 36 

Nahlasovanie porušovania predpisov 

Každá osoba môže v dobrej viere podať oznámenie priamo ECB, ak sa oprávnene domnieva, že toto 
oznámenie poukáže na porušovanie právnych predpisov uvedených v článku 4 ods. 3 nariadenia o JMD 
úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami, zmiešanými finančnými holdingovými 
spoločnosťami alebo príslušnými orgánmi (vrátane samotnej ECB). 

 

Článok 37 

Primeraná ochrana pri nahlasovaní porušovania predpisov 

1.  Ak osoba podá v dobrej viere oznámenie o údajnom porušovaní právnych predpisov uvedených 
v článku 4 ods. 3 nariadenia o JMD dohliadanými subjektmi alebo príslušnými orgánmi, s týmto 
oznámením sa zaobchádza ako s chráneným oznámením. 

2.  Všetky osobné údaje týkajúce sa osoby, ktorá podala chránené oznámenie, ako aj osoby, ktorá je 
údajne zodpovedná za porušovanie predpisov, sú chránené v súlade s platným rámcom Únie 
o ochrane osobných údajov. 

3.  ECB nesmie odhaliť totožnosť osoby, ktorá podala chránené oznámenie bez toho, aby vopred 
získala výslovný súhlas tejto osoby, pokiaľ sa takéto sprístupnenie nepožaduje súdnym príkazom 
v súvislosti s ďaľšími vyšetrovaniami alebo následnými súdnymi konaniami. 

 

Článok 38 

Ďalší postup pri prešetrení oznámení 

1.  ECB posúdi všetky oznámenia týkajúce sa významných dohliadaných subjektov a oznámenia 
týkajúce sa menej významných dohliadaných subjektov v súvislosti s porušovaním nariadení 
a rozhodnutí ECB. V takýchto prípadoch, ak príslušné vnútroštátne orgány príjmu tieto oznámenia, 
postúpia ich ECB bez uvedenia totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie, pokiaľ takáto osoba 
k tomu nedala svoj výslovný súhlas. 

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ECB postúpi oznámenia týkajúce sa menej významného 
dohliadaného subjektu príslušnému PVO bez uvedenia totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie, 
pokiaľ takáto osoba k tomu nedala svoj výslovný súhlas. 

3.  ECB si vymieňa informácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi: a) s cieľom posúdiť, či 
oznámenia boli zaslané tak ECB, ako aj dotknutému PVO a s cieľom koordinovať úsilie, a b) 
s cieľom poznať výsledok ďalšieho postupu pri prešetrení oznámenia postúpeného príslušným 
vnútroštátnym orgánom. 

4.  ECB pri určení, ako posúdiť prijaté oznámenia a aké opatrenia sa majú prijať, využíva primerane 
voľnú úvahu.   

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
48



5.  V prípade údajného porušovania predpisov dohliadanými subjektmi poskytne príslušný dohliadaný 
subjekt na žiadosť ECB akúkoľvek informáciu a dokumenty požadované ECB s cieľom posúdiť 
prijaté oznámenie. 

6.  V prípade údajného porušovania predpisov príslušnými orgánmi (inými ako ECB) požiada ECB 
dotknutý príslušný orgán o poskytnutie jeho vyjadrenia k oznámeným skutočnostiam. 

7.  ECB vo svojej výročnej správe, ako je uvedené v článku 20 ods. 2 nariadenia o JMD, poskytne 
informácie o prijatých oznámeniach v stručnej a súhrnnej forme, aby nebolo možné identifikovať 
jednotlivé dohliadané subjekty alebo osoby. 
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ČASŤ IV 

URČENIE POSTAVENIA DOHLIADANÉHO SUBJEKTU AKO VÝZNAMNÉHO ALEBO 
MENEJ VÝZNAMNÉHO 

 

Hlava 1 

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa klasifikácie ako významného alebo menej významného 

 

Článok 39 

Klasifikácia dohliadaného subjektu na individuálnom základe ako významného 

1. Dohliadaný subjekt sa považuje za významný dohliadaný subjekt, ak tak určí ECB v rozhodnutí 
ECB týkajúcom sa dohľadu, ktoré je určené príslušnému dohliadanému subjektu podľa článkov 43 
až 49, pričom vysvetlí základné dôvody prijatia takéhoto rozhodnutia. 

2. Dohliadaný subjekt prestane byť klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt, ak tak určí ECB 
v rozhodnutí ECB týkajúcom sa dohľadu, ktoré je určené subjektu, pričom vysvetlí základné 
dôvody prijatia takéhoto rozhodnutia, že subjekt je menej významný alebo už nie je dohliadaným 
subjektom. 

3. Dohliadaný subjekt môže byť klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt na základe 
čohokoľvek nasledujúceho: 

a) jeho veľkosti, ako je stanovené v súlade s článkami 50 až 55 a nasl. (ďalej len „kritérium 
veľkosti“), 

b) jeho dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu, 
ako je stanovené v súlade s článkami 56 až 58 (ďalej len „kritérium hospodárskej 
dôležitosti“), 

c) jeho významu s ohľadom na cezhraničné činnosti, ako je stanovené v súlade s článkami 59 
a 60 (ďalej len „kritérium cezhraničných činností“), 

d) žiadosti o priamu verejnú finančnú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) 
alebo prijatia takejto pomoci, ako je stanovené v súlade s článkami 61 až 64 (ďalej len 
„kritérium priamej verejnej finančnej pomoci“), 

e) skutočnosti, že dohliadaný subjekt je jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií 
v zúčastnenom členskom štáte, ako je stanovené v súlade s článkami 65 a 66 (ďalej len 
„kritérium troch najvýznamnejších úverových inštitúcií“). 

4. Významné dohliadané subjekty sú priamo dohliadané ECB, pokiaľ osobitné okolnosti 
neodôvodňujú vykonanie dohľadu zo strany dotknutého PVO v súlade s hlavou 9 tejto časti. 

5. ECB priamo vykonáva dohľad aj nad menej významnými dohliadanými subjektmi alebo menej 
významnými dohliadanými skupinami na základe rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu 
prijatého podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD s cieľom, aby ECB vykonávala priamo 
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všetky príslušné právomoci uvedené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. Na účely JMD sa takéto 
menej významné dohliadané subjekty alebo menej významné dohliadané skupiny klasifikujú ako 
významné. 

6. Pred prijatím rozhodnutí uvedených v tomto článku sa ECB poradí s dotknutými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi. Každé rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu uvedené v tomto článku sa 
oznámi tiež dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom. 

 

Článok 40 

Klasifikácia dohliadaným subjektov, ktoré sú súčasťou skupiny, ako významné 

1. Ak je súčasťou dohliadanej skupiny jeden dohliadaný subjekt alebo viacero dohliadaných 
subjektov, kritéria na určenie významnosti sa stanovia na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci 
zúčastnených členských štátov v súlade s ustanoveniami upravenými v časti IV hlavách 3 až 7. 

2. Každý z dohliadaných subjektov tvoriaci súčasť dohliadanej skupiny sa považuje za významný 
dohliadaný subjekt, ak nastane ktorákoľvek z nasledujúcich okolností: 

a) ak dohliadaná skupina spĺňa na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených 
členských štátov kritérium veľkosti, kritérium hospodárskej dôležitosti alebo kritérium 
cezhraničných činností, 

b) ak jeden z dohliadaných subjektov tvoriacich súčasť dohliadanej skupiny spĺňa kritérium 
priamej verejnej finančnej pomoci,  

c) ak jeden z dohliadaných subjektov tvoriacich súčasť dohliadanej skupiny je jednou z troch 
najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte. 

3.  Ak sa dohliadaná skupina určí ako významná alebo ak sa určí, že už nie je významná, ECB prijme 
rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu o jej klasifikácii ako významného dohliadaného subjektu 
alebo o tom, že už prestáva byť klasifikovaná ako významný dohliadaný subjekt, a stanoví dátum 
začiatku a dátum konca priameho dohľadu zo strany ECB nad každým dohliadaným subjektom 
tvoriacim súčasť dotknutej dohliadanej skupiny v súlade s kritériami a postupmi ustanovenými 
v článku 39. 

 

Článok 41 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa pobočiek úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených 
členských štátoch 

1. Všetky pobočky zriadené v tom istom zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou 
v nezúčastnenom členskom štáte sa na účely tohto nariadenia považujú za jeden dohliadaný 
subjekt. 

2.  S pobočkami zriadenými v rôznych zúčastnených členských štátoch úverovou inštitúciou usadenou 
v nezúčastnenom členskom štáte sa na účely tohto nariadenia zaobchádza individuálne ako so 
samostatnými dohliadanými subjektmi. 
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3. Pobočky úverovej inštitúcie usadenej v nezúčastnenom členskom štáte sa pri určení, či spĺňajú 
niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, posudzujú individuálne ako 
samostatné dohliadané subjekty a oddelene od dcérskych spoločností tej istej úverovej inštitúcie. 
Odsek 1 tým nie je dotknutý. 

 

Článok 42 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa dcérskych spoločností úverových inštitúcií usadených 
v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách 

1. Dcérske spoločnosti zriadené v jednom alebo vo viacerých zúčastnených členských štátoch 
úverovou inštitúciou, ktorá má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej 
krajine, sa pri určení, či spĺňajú niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia 
o JMD, posudzujú oddelene od pobočiek tejto úverovej inštitúcie.  

2. Dcérske spoločnosti, ktoré: a) sú usadené v zúčastnenom členskom štáte, b) patria do skupiny, 
ktorej materská spoločnosť má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej 
krajine a c) nepatria do dohliadanej skupiny v rámci zúčastnených členských štátov, sa posudzujú 
samostatne pri určení, či spĺňajú niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia 
o JMD. 

 

Hlava 2 

Postup pri klasifikácii dohliadaných subjektov ako významných dohliadaných subjektov 

 

 

Kapitola 1 

Klasifikácia dohliadaného subjektu ako významného 

 

Článok 43 

Preskúmanie postavenia dohliadaného subjektu 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, ECB najmenej raz ročne preskúmava, či 
významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina aj naďalej spĺňajú kritériá 
ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. 

2. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, každý PVO najmenej raz ročne preskúmava, či 
menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina aj naďalej spĺňajú 
kritériá ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. V prípade menej významnej dohliadanej 
skupiny vykonáva toto preskúmanie dotknutý PVO zúčastneného členského štátu, v ktorom je 
usadený materský podnik, určený na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených 
členských štátov. 
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3. ECB môže kedykoľvek po získaní relevantnej informácie preskúmať a) či dohliadaný subjekt spĺňa 
kritériá ustanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a b) či významný dohliadaný subjekt už 
nespĺňa niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD. 

4. Ak PVO usúdi, že menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina 
spĺňa niektoré z kritérií ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, dotknutý PVO o tom 
bezodkladne informuje ECB. 

5. Na žiadosť ECB alebo PVO, ECB a dotknutý PVO spolupracujú pri určení, či niektoré z kritérií 
ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD nie je splnené v súvislosti s dohliadaným 
subjektom alebo dohliadanou skupinou. 

6. Ak ECB a) sa rozhodne prevziať priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou 
skupinou alebo b) rozhodne, že priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou 
skupinou sa končí, ECB a dotknutý PVO spolupracujú s cieľom zabezpečiť hladký prechod 
právomocí v oblasti dohľadu. Najmä sa musí vypracovať správa obsahujúca priebeh doterajšieho 
dohľadu a rizikový profil dohliadaného subjektu, a to dotknutým PVO, ak priamy dohľad nad 
dohliadaným subjektom preberá ECB a ECB, ak sa dotknutý PVO stáva príslušným pre dohľad nad 
dotknutým subjektom. 

7. ECB určí, či dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sú významné s použitím kritérií 
ustanovených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD s cieľom stanoviť najmä: a) veľkosť, b) 
dôležitosť pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu, c) 
významnosť cezhraničných činností, d) žiadosť o verejnú finančnú pomoc priamo od ESM alebo 
prijatie takejto pomoci, e) skutočnosť, že dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sú jedným 
z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte. 

 

Článok 44 

Postup, ktorý sa uplatňuje pri určení významnosti dohliadaného subjektu 

1. ECB v časovom rámci stanovenom v článku 45 písomne oznámi rozhodnutie ECB týkajúce sa 
dohľadu o klasifikácii dohliadaného subjektu ako významného alebo dohliadanej skupiny ako 
významnej každému dotknutému dohliadanému subjektu a toto rozhodnutie oznámi tiež 
dotknutému PVO. 

2. Zoznam uvedený v článku 49 ods. 2 slúži ako oznámenie pre dohliadané subjekty, ktoré nie sú 
upovedomené zo strany ECB podľa odseku 1, o ich klasifikácii ako menej významné. 

3. ECB poskytne pred prijatím rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu podľa odseku 1 každému 
relevantnému dohliadanému subjektu možnosť písomne predložiť pripomienky. 

4. ECB navyše poskytne v súlade s článkom 39 ods. 6 dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom 
možnosť písomne predložiť výhrady a námietky, ktoré ECB náležite zváži. 

5. Dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sa klasifikujú ako významný dohliadaný subjekt 
alebo ako významná dohliadaná skupina odo dňa oznámenia rozhodnutia ECB týkajúceho sa 
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dohľadu, ktorým sa určí, že sú významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou 
skupinou.  

 

 

Kapitola 2 

Začiatok a koniec priameho dohľadu ECB 

 

Článok 45  

Začiatok priameho dohľadu ECB  

1. ECB v rozhodnutí ECB týkajúcom sa dohľadu uvedie dátum, od ktorého preberá priamy dohľad 
nad dohliadaným subjektom, ktorý bol klasifikovaný ako významný dohliadaný subjekt. Takýmto 
rozhodnutím môže byť to isté rozhodnutie, ktoré je uvedené v článku 44 ods. 1. S výhradou odseku 
2 ECB oznámi toto rozhodnutie každému dotknutému dohliadanému subjektu aspoň mesiac pred 
dátumom, od ktorého prevezme priamy dohľad. 

2. Ak ECB preberá priamy dohľad nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou na 
základe žiadosti o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM alebo na základe prijatia takejto pomoci, 
ECB oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 každému dotknutému dohliadanému subjektu 
v primeranom čase, a to aspoň týždeň pred dátumom, od ktorého prevezme priamy dohľad. 

3. ECB poskytne kópie rozhodnutí uvedených v odseku 1 dotknutým príslušným vnútroštátnym 
orgánom. 

4. ECB prevezme priamy dohľad nad dohliadaným subjektom najneskôr 12 mesiacov odo dňa, kedy 
ECB oznámi tomuto dohliadanému subjektu rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu podľa článku 
44 ods. 1. 

 

Článok 46 

Koniec priameho dohľadu ECB 

1. Keď ECB určí, že priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou skupinou sa 
končí, ECB vydá rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu každému dotknutému dohliadanému 
subjektu, v ktorom uvedie dátum a dôvody skončenia priameho dohľadu. ECB prijme takéto 
rozhodnutie najmenej mesiac pred dátumom, od ktorého sa priamy dohľad ECB skončí. ECB tiež 
poskytne kópiu tohto rozhodnutia dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom. 

2. Pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 môžu dotknuté dohliadané subjekty predložiť písomne 
svoje pripomienky. 

3. Každé rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu, ktoré uvádza dátum skončenia priameho dohľadu 
ECB nad dohliadaným subjektom, možno vydať spoločne s rozhodnutím klasifikujúcim takýto 
dohliadaný subjekt ako menej významný. 
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Článok 47 

Dôvody pre ukončenie priameho dohľadu ECB 

1. V prípade významného dohliadaného subjektu, ktorý je takto klasifikovaný na základe svojej a) 
veľkosti, b) dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu 
alebo c) významnosti cezhraničných činností, alebo preto, že je súčasťou dohliadanej skupiny, 
ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií, ECB prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu 
o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu a priameho dohľadu nad ním, 
ak počas troch po sebe nasledujúcich rokov nie je žiadne z uvedených kritérií ustanovených 
v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD splnené buď na individuálnom základe alebo zo strany 
dohliadanej skupiny, do ktorej dohliadaný subjekt patrí. 

2. V prípade dohliadaného subjektu, ktorý je klasifikovaný ako významný na základe toho, že 
o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM a) požiadal sám, b) požiadala dohliadaná skupina, do 
ktorej dohliadaný subjekt patrí alebo c) požiadal ktorýkoľvek dohliadaný subjekt, ktorý patrí do 
uvedenej skupiny a ktorý nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB 
týkajúce sa dohľadu o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu 
a priameho dohľadu nad ním, ak bola priama verejná finančná pomoc zamietnutá, vrátená v plnej 
výške alebo ukončená. Takéto rozhodnutie môže byť v prípade vrátenia alebo ukončenia priamej 
verejnej finančnej pomoci prijaté najskôr po troch rokoch od úplného vrátenia alebo ukončenia 
priamej verejnej finančnej pomoci. 

3. V prípade dohliadaného subjektu, ktorý je klasifikovaný ako významný na základe toho, že je 
jednou z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte, ako je 
stanovené v článkoch 65 a 66, alebo že patrí do dohliadanej skupiny takejto úverovej inštitúcie, 
a ktorý nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu 
o ukončení jeho klasifikácie ako významného dohliadaného subjektu a priameho dohľadu nad ním, 
ak počas troch po sebe nasledujúcich rokov dotknutý dohliadaný subjekt už nie je jednou z troch 
najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte. 

4. V prípade dohliadaného subjektu, nad ktorým vykonáva ECB priamy dohľad na základe 
rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD a ktorý 
nie je významný z iných dôvodov, ECB prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu o ukončení 
priameho dohľadu ECB, ak priamy dohľad nie je po náležitom zvážení viac potrebný na 
zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu. 

 

Článok 48 

Prebiehajúce postupy 

1. Ak sa má uskutočniť zmena príslušnosti medzi ECB a PVO, orgán, ktorý stráca príslušnosť (ďalej 
len „orgán strácajúci príslušnosť“) informuje orgán, ktorý má príslušnosť nadobudnúť (ďalej len 
„orgán nadobúdajúci príslušnosť“) o všetkých formálne začatých postupoch vo veci dohľadu , 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
55



ktoré si vyžadujú rozhodnutie. Orgán strácajúci príslušnosť poskytne túto informáciu okamžite, ako 
sa dozvie o neodvratnosti zmeny príslušnosti. Orgán strácajúci príslušnosť aktualizuje túto 
informáciu priebežne a v princípe mesačne, keď je potrebné vykázať novú informáciu o postupoch 
vo veci dohľadu. Orgán nadobúdajúci príslušnosť môže v náležite odôvodnených prípadoch 
povoliť vykazovanie v dlhších intervaloch. Na účel článkov 48 a 49 sa postupom vo veci dohľadu 
rozumie postup ECB vo veci dohľadu alebo postup PVO vo veci dohľadu. 

 Pred zmenou príslušnosti poskytne orgán strácajúci príslušnosť súčinnosť orgánu nadobúdajúcemu 
príslušnosť bezodkladne po formálnom začatí každého postupu vo veci dohľadu, ktoré si vyžaduje 
rozhodnutie. 

2. Ak dochádza k zmene príslušnosti, orgán strácajúci príslušnosť vyvinie všetko úsilie na ukončenie 
všetkých prebiehajúcich postupov vo veci dohľadu, ktoré si vyžadujú rozhodnutie pred dátumom, 
ku ktorému má dôjsť k zmene v príslušnosti pri výkone dohľadu. 

3. Ak formálne začatý postup vo veci dohľadu , ktorý si vyžaduje rozhodnutie, nemožno ukončiť pred 
dátumom, ku ktorému má dôjsť k zmene príslušnosti pri výkone dohľadu, orgán strácajúci 
príslušnosť zostane naďalej príslušným na dokončenie takéhoto prebiehajúceho postupu vo veci 
dohľadu. Na tento účel si orgán strácajúci príslušnosť tiež ponechá všetky príslušné právomoci až 
do skončenia prebiehajúceho postupu vo veci dohľadu. Orgán strácajúci príslušnosť dokončí 
dotknutý prebiehajúci postup vo veci dohľadu v súlade s právom uplatniteľným podľa jeho 
zachovaných právomocí. Orgán strácajúci príslušnosť informuje orgán nadobúdajúci príslušnosť 
pred prijatím každého rozhodnutia v postupe vo veci dohľadu, ktorý prebiehal pred zmenou 
príslušnosti. Orgánu nadobúdajúcemu právomoc poskytne kópiu rozhodnutia a všetky príslušné 
dokumenty vzťahujúce sa na toto rozhodnutie. 

4. Odhliadnuc od odseku 3 môže ECB do mesiaca po prijatí informácie potrebnej na dokončenie jej 
posúdenia príslušného formálne začatého postupu vo veci dohľadu a po porade s dotknutým PVO 
rozhodnúť, že prevezme dotknutý postup vo veci dohľadu. Ak sa podľa vnútroštátneho práva 
vyžaduje rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu pred skončením lehoty na posúdenie uvedenej 
v predchádzajúcej vete, PVO poskytne ECB potrebné informácie a uvedie najmä časový rámec, 
v rámci ktorého je ECB povinná rozhodnúť, či mieni prevziať postup. Ak ECB prevezme postup 
vo veci dohľadu, oznámi svoje rozhodnutie prevziať dotknutý postup vo veci dohľadu dotknutému 
PVO a účastníkom. 

5. ECB a dotknutý PVO spolupracujú v súvislosti s ukončením každého prebiehajúceho postupu 
a môžu si na tento účel vymieňať všetky relevantné informácie. 

6. Tento článok sa neuplatňuje na spoločný postup. 
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Kapitola 3 

Zoznam dohliadaných subjektov 

 

Článok 49 

Uverejnenie 

1. ECB zverejní zoznam obsahujúci názov každého dohliadaného subjektu alebo každej dohliadanej 
skupiny, nad ktorými vykonáva priamy dohľad ECB a špecifický právny základ pre takýto priamy 
dohľad. Zoznam v prípade klasifikácie ako významného subjektu na základe kritéria veľkosti 
zahŕňa celkovú hodnotu aktív dohliadaného subjektu alebo celkovú hodnotu aktív dohliadanej 
skupiny. ECB zverejní tiež názov dohliadaných subjektov, ktoré aj napriek tomu, že spĺňajú 
niektoré z kritérií uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD a z tohto dôvodu by boli 
klasifikované ako významné, sa považujú za menej významné zo strany ECB z dôvodov 
osobitných okolností v súlade s časťou IV hlavou 9 a tak nad nimi ECB nevykonáva priamy 
dohľad. 

2. ECB zverejní zoznam obsahujúci zoznam každého dohliadaného subjektu, nad ktorým vykonáva 
dohľad PVO a názov dotknutého PVO. 

3. Zoznam uvedený v odsekoch 1 a 2 sa zverejní elektronicky a je dostupný na webovom sídle ECB. 

4. Zoznam uvedený v odsekoch 1 a 2 sa pravidelne aktualizuje, a to najmenej každý štvrťrok. 

 

Hlava 3 

Určenie významnosti na základe veľkosti 

 

Článok 50 

Určenie významnosti na základe veľkosti 

1. Skutočnosť, či sú dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina významnými na základe veľkosti sa 
určí s ohľadom na celkovú hodnotu ich aktív. 

2. Dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina sa určia ako významné, ak celková hodnota ich aktív 
prekračuje 30 miliárd EUR (ďalej len „veľkostný prah“). 

 

Článok 51 

Základ pre určenie, či je dohliadaný subjekt významným na základe kritéria veľkosti 

1. Ak je dohliadaný subjekt súčasťou dohliadanej skupiny, celková hodnota jeho aktív sa určí na 
základe koncoročného prudenciálneho konsolidovaného výkazu pre dohliadané skupiny v súlade 
s platným právom. 

2. Ak celkové aktíva nemožno určiť na základe údajov uvedených v odseku 1, celková hodnota aktív 
sa určí na základe najnovšej auditovanej konsolidovanej ročnej závierky vypracovanej v súlade 
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s IFRS a ak táto ročná závierka nie je k dispozícii, na základe konsolidovanej ročnej závierky 
vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. 

3. Ak dohliadaný subjekt nie je súčasťou dohliadanej skupiny, celková hodnota aktív sa určí na 
základe koncoročného prudenciálneho individuálneho výkazu v súlade s platným právom. 

4. Ak celkové aktíva nemožno určiť s použitím údajov uvedených v odseku 3, celková hodnota aktív 
sa určí na základe najnovšej auditovanej ročnej závierky vypracovanej v súlade s IFRS, ktoré sa 
uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/200213, 
a ak táto ročná závierka nie je k dispozícii na základe ročnej závierky vypracovanej v súlade 
s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. 

 

Article 52 

Základ pre určenie významnosti na základe kritéria veľkosti v špecifických alebo výnimočných 
situáciách 

1. Ak sa v súvislosti s menej významným dohliadaným subjektom vyskytne výnimočná podstatná 
zmena okolností, ktoré sú relevantné pre určenie významnosti na základe kritéria veľkosti, 
dotknutý PVO preskúma, či je veľkostný prah aj naďalej dodržaný. 

 Ak takáto zmena nastane v súvislosti s významným dohliadaným subjektom, ECB preskúma, či je 
veľkostný prah aj naďalej dodržaný. 

 Výnimočné podstatné zmeny okolností, ktoré sú relevantné pre určenie významnosti na základe 
kritéria veľkosti, zahŕňajú čokoľvek z nasledovného: a) zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo 
viacerých úverových inštitúcií, b) predaj alebo prevod kľúčovej obchodnej divízie, c) prevod 
podielov v úverovej inštitúcii, v dôsledku ktorého úverová inštitúcia už nepatrí do dohliadanej 
skupiny, do ktorej patrila pred predajom, d) konečné rozhodnutie vykonať nariadenú likvidáciu 
dohliadaného subjektu (alebo skupiny), e) iné podobné situácie. 

2. Menej významný dohliadaný subjekt a v prípade menej významnej dohliadanej skupiny menej 
významný dohliadaný subjekt na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských 
štátov informuje dotknutý PVO o akejkoľvek zmene uvedenej v odseku 1. 

 Významný dohliadaný subjekt a v prípade významnej dohliadanej skupiny významný dohliadaný 
subjekt na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov informuje ECB 
o akejkoľvek zmene uvedenej v odseku 1. 

3.  Odhliadnuc od pravidla troch rokov ustanoveného v článku 47 ods. 1 a v prípade výnimočných 
zmien okolností, ako je uvedené v odseku 1, ECB po porade s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
rozhodne, či sú dotknuté dohliadané subjekty významné alebo menej významné a o dátume, od 
ktorého bude dohľad vykonávať ECB alebo príslušné vnútroštátne orgány. 

13  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných 
noriem (Ú.v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1). 
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Článok 53 

Skupina konsolidovaných podnikov 

1. Na účely určenia významnosti na základe kritéria veľkosti pozostáva dohliadaná skupina 
konsolidovaných podnikov z podnikov, ktoré musia byť konsolidované na prudenciálne účely 
v súlade s právom Únie. 

2. Na účely určenia významnosti na základe kritéria veľkosti zahŕňa dohliadaná skupina 
konsolidovaných podnikov dcérske podniky a pobočky v a) nezúčastnených členských štátoch a b) 
tretích krajinách. 

 

Článok 54 

Metóda konsolidácie 

Metódou konsolidácie sa rozumie metóda konsolidácie, ktorá sa uplatňuje v súlade s právom Únie na 
prudenciálne účely. 

 

Článok 55 

Metóda výpočtu celkových aktív 

Na účely určenia významnosti úverovej inštitúcie na základe kritéria veľkosti sa „celková hodnota aktív“ 
odvodzuje z položky „celkové aktíva“ v súvahe vypracovanej v súlade s právom Únie na prudenciálne 
účely. 

 

Hlava 4 

Určenie významnosti na základe dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo ktoréhokoľvek 
zúčastneného členského štátu 

 

Článok 56 

Prah vnútroštátnej hospodárskej dôležitosti 

Dohliadaný subjekt usadený v zúčastnenom členskom štáte alebo dohliadaná skupina, ktorej materský 
podnik je usadený v zúčastnenom členskom štáte, sa klasifikujú ako významné na základe dôležitosti pre 
hospodárstvo príslušného zúčastneného členského štátu, ak: 

A : B ≥ 0,2 (prah vnútroštátnej hospodárskej dôležitosti) a 

A ≥ EUR 5 miliárd 

kde 

A  je celková hodnota aktív určená v súlade s článkami 51 až 55 za daný kalendárny rok, a 
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B  je hrubý domáci produkt v trhových cenách, ako je vymedzený v bode 8.89 prílohy A k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v Európskej únii14 (ESA 2010) a zverejnený Eurostatom v danom 
kalendárnom roku. 

 

Článok 57 

Kritériá pre určenie významnosti na základe dôležitosti pre hospodárstvo Únie alebo 
ktoréhokoľvek zúčastneného členského štátu 

1. ECB zohľadňuje nasledujúce kritéria, najmä pri posúdení, či dohliadaný subjekt alebo dohliadaná 
skupina sú dôležité pre hospodárstvo Únie alebo zúčastneného členského štátu z iných dôvodov, 
ako sú tie, ktoré sú ustanovené v článku 56: 

a) význam dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny pre špecifické hospodárske 
odvetvia v Únii alebo v zúčastnenom členskom štáte, 

b) prepojenosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny na hospodárstvo Únie alebo 
zúčastneného členského štátu, 

c) zameniteľnosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny tak z pohľadu účastníka 
trhu, ako aj poskytovateľa klientskych služieb, 

d) komplexnosť dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny z hľadiska podnikania, 
štruktúry a fungovania.  

2. Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane. 

 

 

Článok 58 

Určenie významnosti na základe dôležitosti pre hospodárstvo ktoréhokoľvek zúčastneného 
členského štátu na žiadosť PVO 

1. PVO môže oznámiť ECB, že považuje dohliadaný subjekt za významný z hľadiska domáceho 
hospodárstva. 

2. ECB posúdi oznámenie PVO na základe kritérií ustanovených v článku 57 ods. 1. 

3. Článok 57 sa uplatňuje primerane. 

 

14  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1. 
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Hlava 5 

Určenie významnosti na základe významnosti cezhraničných činností 

 

Článok 59 

Kritériá pre určenie významnosti na základe významnosti cezhraničných činností dohliadanej 
skupiny 

 1. Dohliadanú skupinu môže ECB považovať za významnú na základe jej cezhraničnýcj činností len 
vtedy, ak materský podnik dohliadanej skupiny zriadil dcérske podniky, ktoré sú úverovými 
inštitúciami vo viac ako jednom inom zúčastnenom členskom štáte. 

2. Dohliadanú skupinu môže ECB považovať za významnú na základe jej cezhraničných činností len 
vtedy, ak: 

a) pomer jej cezhraničných aktív k jej celkovým aktívam je vyšší ako 10%, alebo 

b) pomer jej cezhraničných pasív k jej celkovým pasívam je vyšší ako 10 %.  

3. Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane. 

 

Článok 60 

Cezhraničné aktíva a pasíva 

1. „Cezhraničnými aktívami“ sa v súvislosti s dohliadanou skupinou rozumie časť celkových aktív, 
vo vzťahu ku ktorým je protistranou úverová inštitúcia alebo iná právnická alebo fyzická osoba 
umiestnená v zúčastnenom členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom má materská 
spoločnosť dotknutej dohliadanej skupiny svoje ústredie. 

2. „Cezhraničnými pasívami“ sa v súvislosti s dohliadanou skupinou rozumie časť celkových pasív, 
vo vzťahu ku ktorým je protistranou úverová inštitúcia alebo iná právnická alebo fyzická osoba 
umiestnená v zúčastnenom členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom má materská 
spoločnosť dotknutej dohliadanej skupiny svoje ústredie. 

 

Hlava 6 

Určenie významnosti na základe žiadosti o verejnú finančnú pomoc z ESM alebo na základe 
prijatia takejto pomoci 

 

Článok 61 

Žiadosť o priamu verejnú finančnú pomoc z ESM alebo prijatie takejto pomoci 

1. Za žiadosť o priamu verejnú finančnú pomoc sa považuje, keď je členom ESM podaná žiadosť 
o poskytnutie finančnej pomoci zo strany ESM tomuto subjektu v súlade s rozhodnutím prijatým 
Radou guvernérov ESM podľa článku 19 zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre 
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stabilitu, v súvislosti s priamou rekapitalizáciou úverovej inštitúcie a s nástrojmi prijatými podľa 
uvedeného rozhodnutia. 

2. Za prijatie priamej verejnej finančnej pomoci úverovou inštitúciou sa považuje, keď úverová 
inštitúcia prijme finančnú pomoc podľa rozhodnutia a nástrojov uvedených v odseku 1. 

 

Článok 62 

Povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov informovať ECB o možnej žiadosti o verejnú 
finančnú pomoc alebo o možnom prijatí takejto pomoci menej významným dohliadaným 

subjektom 

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť informovať ECB o zhoršení finančnej situácie menej 
významného dohliadaného subjektu, ktorá je ustanovená v článku 96, PVO informuje ECB 
o možnej potrebe poskytnutia verejnej finančnej pomoci pre menej významný dohliadaný subjekt 
na vnútroštátnej úrovni nepriamo z ESM a/alebo zo strany ESM ihneď, ako sa o tejto skutočnosti 
dozvie. 

2.  PVO predloží svoje hodnotenie finančnej situácie menej váznamného dohliadaného subjektu na 
posúdenie ECB predtým, ako ho predloží ESM, okrem naliehavých náležite odôvodnených 
prípadov. 

 

Článok 63 

Začiatok a koniec priameho dohľadu 

1. Dohliadaný subjekt, vo vzťahu ku ktorému sa požaduje poskytnutie priamej verejnej finančnej 
pomoci z ESM alebo ktorý prijal priamu verejnú finančnú pomoc z ESM, sa klasifikuje ako 
významný dohliadaný subjekt odo dňa, kedy sa v jeho mene požiadalo o priamu verejnú finančnú 
pomoc. 

2. Dátum, ku ktérmu ECB prevezme priamy dohľad, sa uvedie v rozhodnutí ECB týkajúcom sa 
dohľadu v súlade s hlavou 2. 

3. Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane. 

 

Článok 64 

Rozsah pôsobnosti 

Ak sa požaduje priama verejná finančná pomoc vo vzťahu k dohliadanému subjektu, ktorý je súčasťou 
dohliadanej skupiny, všetky dohliadané subjekty, ktoré tvoria súčasť tejto dohliadanej skupiny, sa 
klasifikujú ako významné. 
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Hlava 7 

Určenie významnosti na základe toho, že dohliadaný subjekt je jednou z troch najvýznamnejších 
úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte 

 

Článok 65 

Kritériá na určenie troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte 

1. Úverová inštitúcia alebo dohliadaný subjekt sa klasifikuje ako významný, ak je jednou z troch 
najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnenom členskom štáte. 

2. Na účely identifikácie troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín 
v zúčastnenom členskom štáte, ECB a príslušný PVO prihliada na veľkosť dohliadaného subjektu 
a prípadne aj dohliadanej skupiny, ako je určené v súlade s článkami 50 až 55. 

 

Článok 66 

Revízny proces 

1. ECB každoročne k 1. októbru ustanoví vo vzťahu ku každému zúčastnenému členskému štátu, či tri 
úverové inštitúcie alebo dohliadané skupiny, ktoré majú materskú spoločnosť usadenú v každom 
zúčastnenom členskom štáte, majú byť klasifikované ako významné dohliadané subjekty. 

2. Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB na základe jej žiadosti do 1. októbra príslušného 
kalendárneho roka o troch najvýznamnejších úverových inštitúciách alebo dohliadaných skupinách 
usadených v ich príslušných zúčastnených členských štátoch. Tri najvýznamnejšie úverové 
inštitúcie alebo dohliadané skupiny určia príslušné vnútroštátne orgány na základe kritérií 
ustanovených v článkoch 50 až 55. 

3. Príslušný PVO poskytne ECB vo vzťahu ku každej z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií 
alebo dohliadaných skupín v zúčastnených členských štátoch správu obsahujúcu priebeh 
doterajšieho dohľadu a rizikový profil dohliadaného subjektu, pokiaľ úverová inštitúcia alebo 
dohliadaná skupina už nie je klasifikovaná ako významná. 

 Po prijatí informácie uvedenej v odseku 2 vykoná ECB svoje vlastné posúdenie. ECB môže na 
tento účel požiadať príslušný PVO, aby jej poskytol akúkoľvek relevantnú informáciu. 

4. Ak k 1. októbru daného roka nie sú jedna alebo viacero z troch najvýznamnejších úverových 
inštitúcií alebo dohliadaných skupín v zúčastnenom členskom štáte klasifikované ako významné 
dohliadané subjekty, ECB prijme rozhodnutie v súlade s hlavou 2 vo vzťahu ku ktorejkoľvek 
z troch najvýznamnejších úverových inštitúcií alebo dohliadaných skupín, ktoré nie sú 
klasifikované ako významné. 

5. Článok 52 ods. 3 sa uplatňuje primerane.  
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Hlava 8 

Rozhodnutie ECB o priamom dohľade nad menej významnými dohliadanými subjektmi podľa 
článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD 

 

Článok 67 

Kritériá pre rozhodnutie podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD 

1. ECB môže podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD kedykoľvek rozhodnúť formou 
rozhodnutia ECB týkajúceho sa dohľadu o výkone priameho dohľadu nad menej významným 
dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou, ak je to potrebné pre 
jednotné uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu. 

2. Pred prijatím rozhodnutia uvedeného v odseku 1 prihliadne ECB okrem iného na ktorúkoľvek 
z nasledujúcich skutočností: 

a) či menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina je blízko 
k splneniu jedného z kritérií uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia o JMD, 

b) vzájomná prepojenosť menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej 
dohliadanej skupiny s inými úverovými inštitúciami, 

c) či dotknutý menej významný dohliadaný subjekt je dcérskou spoločnosťou dohliadaného 
subjektu, ktorý má svoje ústredie v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine 
a zriadil jeden alebo viacero dcérskych spoločností, ktoré sú tiež úverovými inštitúciami, 
alebo jednu alebo viacero pobočiek v zúčastnených členských štátoch, z ktorých jedna alebo 
viacero z nich sú významné, 

d) že PVO nedodržal pokyny ECB, 

e) že PVO nedodržal akty uvedené v článku 4 ods. 3 prvom pododseku nariadenia o JMD, 

f) že menej význymný dohliadaný subjekt požiadal o finančnú pomoc z EFSF alebo ESM, 
alebo takúto pomoc nepriamo prijal. 

 

Článok 68 

Postup pri príprave rozhodnutia podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD na žiadosť PVO 

1. ECB na žiadosť PVO posúdi, či nie je potrebné vykonávať priamy dohľad v súlade s nariadením 
o JMD vo vzťahu k menej významnému dohliadanému subjektu alebo menej významnej 
dohliadanej skupine s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu. 

2. V žiadosti PVO a) uvedie menej významné dohliadané subjekty alebo menej významné dohliadané 
skupiny, vo vzťahu ku ktorým PVO zastáva názor, že by ECB mala prevziať priamy dohľad a b) 
uvedie, prečo je dohľad nad menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou 
dohliadanou skupinou zo strany ECB potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej 
úrovne dohľadu. 
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3.  K žiadosti PVO sa pripojí správa obsahujúca priebeh doterajšieho dohľadu a rizikový profil 
príslušného menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej dohliadanej 
skupiny. 

4. Ak to neobsahuje žiadosť PVO, ECB sa pred prijatím konečného posúdenia, či dohľad ECB nad 
menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je 
potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu, poradí s dotknutým 
PVO. 

5. Ak ECB rozhodne, že priamy dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom alebo 
menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného uplatňovania 
vysokej úrovne dohľadu, prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu v súlade s hlavou 2. 

 

Article 69 

Postup pri príprave rozhodnutí podľa článku 6 ods. 5 písm. b) nariadenia o JMD z podnetu ECB 

1. ECB môže požiadať PVO, aby jej poskytol správu obsahujúca priebeh doterajšieho dohľadu 
a rizikový profil príslušného menej významného dohliadaného subjektu alebo menej významnej 
dohliadanej skupiny. ECB určí termín, dokedy očakáva prijatie takejto správy. 

2. ECB sa poradí s PVO predtým, ako prijme svoje konečné posúdenie, či dohľad ECB nad menej 
významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný 
na zabezpečenie jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu. 

3. Ak ECB dôjde k záveru, že priamy dohľad ECB nad menej významným dohliadaným subjektom 
alebo menej významnou dohliadanou skupinou je potrebný na zabezpečenie jednotného 
uplatňovania vysokej úrovne dohľadu, prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa dohľadu v súlade 
s hlavou 2. 

 

Hlava 9 

Osobitné okolnosti, ktoré môžu odôvodňovať klasifikáciu dohliadaného subjektu ako menej 
významného, hoci sú kritériá významnosti splnené 

 

Článok 70 

Osobitné okolnosti vedúce ku klasifikácii významného dohliadaného subjektu ako menej 
významného 

1. Osobitné okolnosti, ako je uvedené v článku 6 ods. 4 druhom a piatom pododseku nariadenia 
o JMD (ďalej len „osobitné okolnosti“) nastanú, ak sa vyskytnú osobitné osobitné a faktické 
v dôsledku ktorých sa klasifikácia dohliadaného subjektu ako významného stane nevyhovujúcou 
s prihliadnutím na ciele a zásady nariadenia o JMD a najmä na potrebu zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie vysokej úrovne dohľadu. 

2. Pojem „osobitné okolnosti“ sa vykladá zužujúco. 
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Článok 71 

Posúdenie existencie osobitných okolností 

1. To, či existujú osobitné okolnosti, ktoré by odôvodňovali, že za iných okolností významný 
dohliadaný subjekt sa považuje za menej významný dohliadaný subjekt, sa určí v každom 
jednotlivom prípade a osobitne vo vzťahu k dotknutému dohliadanému subjektu alebo dotknutej 
dohliadanej skupine, ale nie vo vzťahu ku kategóriám dohliadaných subjektov. 

2. Článok 40 sa uplatňuje primerane. 

3. Články 44 až 46 a články 48 a 49 sa uplatňujú primerane. ECB uvedie vo svojom rozhodnutí ECB 
týkajúcom sa dohľadu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že existujú osobitné okolnosti. 

 

Článok 72 

Preskúmanie 

1. ECB s pomocou dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov preskúmava aspoň raz ročne, či aj 
naďalej existujú osobitné okolnosti vo vzťahu k dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine, 
ktoré sú klasifikované ako menej významné z dôvodu osobitných okolností. 

2. Dotknutý dohliadaný subjekt poskytne všetky informácie a dokumenty požadované ECB s cieľom 
vykonať preskúmanie, ako je uvedené v odseku 1. 

3. Ak sa ECB domnieva, že osobitné okolnosti už neexistujú, prijme rozhodnutie ECB týkajúce sa 
dohľadu určené dotknutému dohliadanému subjektu, ktorým určí, že subjekt je významným a že už 
neexistujú osobitné okolnosti. 

4. Časť IV hlava 2 sa uplatňuje primerane. 
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ČASŤ V 

SPOLOČNÉ POSTUPY 

 

Hlava 1 

Spolupráca v súvislosti so žiadosťou o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie 

 

Článok 73 

Oznámenie žiadosti o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie ECB 

1.  PVO, ktorému je podaná žiadosť o povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, ktorá má byť 
usadená v zúčastnenom členskom štáte, oznámi ECB prijatie takejto žiadosti do 15 pracovných dní. 

2. PVO informuje ECB tiež o lehote, v rámci ktorej musí byť rozhodnutie o žiadosti prijaté 
a oznámené žiadateľovi v súlade s príslušným vnútroštátnym právom. 

3. Ak žiadosť nie je úplná, PVO z vlastného podnetu alebo na žiadosť ECB požiada žiadateľa 
o poskytnutie požadovanej dodatočnej informácie. PVO zašle každú takúto dodatočnú informáciu, 
ktorú prijme, ECB do 15 pracovných dní od jej prijatia.  

 

Článok 74 

Posúdenie žiadostí zo strany PVO 

PVO, ktorému je žiadosť predložená, posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre povolenie, ktoré sú 
ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve členského štátu PVO. 

 

Článok 75 

Rozhodnutie PVO o zamietnutí žiadosti 

Príslušné vnútroštátne orgány zamietnu žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky na povolenie ustanovené 
v príslušnom vnútroštátnom práve a zašlú kópiu o svojom rozhodnutí ECB. 

 

Článok 76 

Návrhy rozhodnutí PVO o povolení na začatie činnosti úverovej inštitúcie 

1. Ak sa PVO domnieva, že žiadosť spĺňa všetky podmienky na vydanie povolenia, ktoré sú 
ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve, vypracuje návrh rozhodnutia, v ktorom navrhne, 
aby ECB vydala žiadateľovi povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie (ďalej len „návrh 
rozhodnutia o povolení“). 

2. PVO zabezpečí, že návrh rozhodnutia o povolení sa oznámi ECB a žiadateľovi najmenej 20 
pracovných dní pred skončením maximálnej doby posudzovania stanovenej príslušným 
vnútroštátnym právom. 
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3. PVO môže navrhnúť, aby boli k návrhu rozhodnutia o povolené pripojené odporúčania, podmienky 
a/alebo obmedzenia v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie. V takých prípadoch bude 
PVO zodpovedné za posúdenie súladu s týmito podmienkami a/alebo obmedzeniami. 

 

Článok 77 

Posúdenie žiadostí zo strany ECB a vypočutie žiadateľov 

1.  ECB posúdi žiadosť na základe podmienok pre vydanie povolenia ustanovené v príslušnom práve 
Únie. Ak podľa jej názoru nie sú tieto podmienky splnené, ECB poskytne žiadateľovi možnosť 
vyjadriť písomné námietky k skutočnostiam a výhradám relevantným pre posúdenie, a to v súlade 
s článkom 31. 

2. Ak sa uskutočnenie rokovania považuje za potrebné a vo všetkých ostatných náležite 
odôvodnených prípadoch môže ECB predĺžiť maximálnu lehotu na rozhodnutie o žiadosti v súlade 
s článkom 14 ods. 3 nariadenia o JMD. Predĺženie sa oznámi žiadateľovi v súlade s článkom 35 
tohto nariadenie. 

 

Článok 78 

Rozhodnutia ECB o žiadostiach 

1.  ECB prijme rozhodnutie o návrhu rozhodnutia o povolení, ktoré prijme od PVO, do 10 pracovných 
dní, pokiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o predĺžená maximálnej lehoty v súlade s článkom 77 ods. 2. 
Môže podporiť návrh rozhodnutia o povolení a tým súhlasiť s povolením alebo namietať návrh 
rozhodnutia o povolení. 

2. ECB založí svoje rozhodnutie na vlastnom posúdení žiadosti, návrhu rozhodnutia o povolení 
a akýchkoľvek námietkach uplatnených žiadateľom podľa článku 77. 

3. ECB prijme rozhodnutie, ktorým udelí povolenie, ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre 
povolenie v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom je 
žiadateľ usadený. 

4. Rozhodnutie o vydaní povolenia obsahuje činnosti žiadateľa ako úverovej inštitúcie v zmysle 
príslušného vnútroštátneho práva bez dopadu na akékoľvek dodatočné požiadavky na povolenie 
podľa príslušného vnútroštátneho práva vo vzťahu k činnostiam iným podnikanie v oblasti 
prijímania vkladov alebo iných návratných zdrojov od verejnosti a poskytovanie úverov na svoj 
vlastný účet. 

 

Článok 79 

Zánik platnosti povolenia 

Platnosť povolenia zanika v prípadoch uvedených v článku 18 písm. a) smernice 2013/36/EÚ, ak tak 
ustanovuje príslušné vnútroštátne právo. 
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Hlava 2 

Spolupráca v súvislosti s odňatím povolenia 

 

Článok 80 

Návrh PVO na odňatie povolenia 

1.  Ak sa dotknutý PVO domnieva, že povolenie úverovej inštitúcie by sa malo odňať vcelku alebo 
čiastočne v súlade s príslušným právom Únie alebo vnútroštátnym právom vrátane odňatia na 
žiadosť úverovej inštitúcie, predloží ECB návrh rozhodnutia, v ktorom navrhne odňatie povolenia 
(ďalej len „návrh rozhodnutia o odňatí“), spolu s akoukoľvek relevantnou podpornou 
dokumentáciou. 

2. PVO koordinuje svoju činnosť s vnútroštátnym orgánom príslušným pre riešenie krízových situácií 
úverových inštitúcií (ďalej len „vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií“) v súvislosti 
s ktorýmkoľvek návrhom rozhodnutia o odňatí, ktoré je relevantné pre vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. 

 

Článok 81 

Posúdenie návrhu rozhodnutia o odňatí zo strany ECB 

1. ECB bezodkladne posúdi návrh rozhodnutia o odňatí. Prihliadne najmä na dôvody naliehavosti 
uvedené PVO. 

2. Právo byť vypočutý, ako je ustanovené v článku 31, sa uplatňuje. 

 

Článok 82 

Posúdenie z podnetu ECB a konzultácia s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

1. Ak sa ECB stanú známe okolnosti, ktoré si môžu vyžadovať odňatie povolenia, posúdi z vlastného 
podnetu, či by povolenie malo byť odňaté v súlade s príslušným právom Únie. 

2. ECB sa môže kedykoľvek poradiť s dotknutým PVO. Ak ECB mieni odňať povolenie, poradí sa 
s PVO členského štátu, v ktorom je úverová inštitúcia usadená, aspoň 25 pracovných dní pred 
dátumom, ku ktorému zamýšľa vydať svoje rozhodnutie. V náležite odôvodnených naliehavých 
prípadoch sa môže lehota na konzultáciu skrátiť na päť pracovných dní. 

3. Ak ECB mieni odňať povolenie, informuje dotknutý PVO o akýchkoľvek námietkach uplatnených 
úverovou inštitúciou. Uplatňuje sa právo úverovej inštitúcie byť vypočutou, ako je ustanovené 
v článku 31. 

4. ECB koordinuje svoju činnosť s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií v súvislosti 
s návrhom na odňatie povolenia v súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia o JMD. ECB informuje 
PVO ihneď po nadviazaní kontaktu s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií. 
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Článok 83 

Rozhodnutie ECB o odňatí povolenia 

1.  ECB bezodkladne vydá rozhodnutie o odňatí povolenia. Môže pritom prijať alebo zamietnuť 
príslušný návrh rozhodnutia o odňatí. 

2.  Pri prijímaní rozhodnutia prihliadne ECB na všetky nasledujúce skutočnosti: a) vlastné posúdenie 
okolností odôvodňujúcich odňatie, b) návrh rozhodnutia PVO o odňatí, ak je to možné, c) 
konzultáciu s dotknutým PVO a ak PVO nie je vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových 
situácií aj konzultáciu s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií (ďalej spoločne 
s PVO len „vnútroštátne orgány“), d) akékoľvek námietky uplatnené úverovou inštitúciou podľa 
článkov 81 ods. 2 a 82 ods. 3. 

3.  ECB tiež vypracuje úplný návrh rozhodnutia v prípadoch uvedených v článku 85, ak príslušný 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií nemá výhrady voči odňatiu povolenia, alebo ak 
ECB stanoví, že vnútroštátne orgány nevykonali primerané opatrenia nevyhnutné na zachovanie 
finančnej stability. 

 

Článok 84 

Postup v prípade opatrení na riešenie krízových situácií, ktoré môžu byť potenciálne prijaté 
vnútroštátnymi orgánmi 

1. Ak vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií oznámi svoje námietky k zámeru ECB odňať 
povolenie, ECB sa s vnútroštátnym orgánom na riešenie krízových situácií dohodnú na lehote, 
počas ktorej ECB upustí od konania o odňatí povolenia. ECB informuje PVO ihneď po nadviazaní 
kontaktov s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií s cieľom dosiahnuť túto 
dohodu. 

2. Po uplynutí dohodnutej lehoty ECB posúdi, či mieni pokračovať v konaní o odňatí povolenia alebo 
predĺžiť dohodnutú lehotu v súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia o JMD s prihliadnutím na 
akýkoľvek dovtedy dosiahnutý pokrok. ECB sa poradí tak s dotknutým PVO, ako aj 
s vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií, ak je tento orgán odlišný od PVO. PVO 
informuje ECB o opatreniach prijatých týmito orgánmi a vlastnom posúdení dôsledkov odňatia 
povolenia. 

3.  Ak vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií nemá výhrady voči odňatiu povolenia alebo 
ak ECB stanoví, že vnútroštátne orgány nevykonali primerané opatrenia nevyhnutné na zachovanie 
finančnej stability, uplatňuje sa článok 83.  
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Hlava 3 

Spolupráca v súvislosti s nadobúdaním kvalifikovaných účastí 

 

Článok 85 

Oznámenie príslušným vnútroštátnym orgánom o nadobudnutí kvalifikovanej účasti 

1. PVO, ktorý prijme úplné oznámenie o zámere nadobudnúť kvalifikovanú účasť v úverovej 
inštitúcií usadenej v tomto zúčastnenom členskom štáte, oznámi ECB takéto úplné oznámenie 
najneskôr do piatich pracovných dní od jeho prijatia. 

2. PVO informuje ECB tiež o dátume, do ktorého sa musí rozhodnutie o nesúhlase alebo súhlase 
s nadobudnutím kvalifikovanej účasti oznámiť žiadateľovi podľa príslušného vnútroštátneho práva. 

 

Článok 86 

Posúdenie potenciálnych nadobudnutí 

1. PVO, ktorému je zámer nadobudnúť kvalifikovanú účasť v úverovej inštitúcii oznámené, posúdi, či 
potenciálne nadobudnutie spĺňa všetky podmienky ustanovené v príslušnom práve Únie 
a vnútroštátnom práve. PVO po tomto posúdení vypracuje návrh rozhodnutia pre ECB, ktorým 
vysloví nesúhlas alebo súhlas s nadobudnutím. 

2. PVO predloží návrh rozhodnutia o nesúhlase alebo súhlase s nadobudnutím, ECB aspoň 15 
pracovných dní pred uplynutím príslušnej lehoty na posúdenie, ako je vymedzená v príslušnom 
práve Únie. 

 

Článok 87 

Rozhodnutie ECB o nadobudnutí 

ECB rozhodne, či vysloví nesúhlas alebo súhlas s nadobudnutím na základe vlastného posúdenia 
navrhovaného nadobudnutia a návrhu rozhodnutia PVO. Uplatňuje sa právo byť vypočutý, ako je 
ustanovené v článku 31. 

 

Hlava 4 

Oznámenie rozhodnutí o spoločných postupoch 

 

Článok 88 

Postupy pri oznamovaní rozhodnutí  

1.  ECB bezodkladne oznámi účastníkom nasledujúce rozhodnutia v súlade s článkom 35:   

a)  rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii,  

b)  rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii. 
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2.  ECB bezodkladne oznámi dotknutému PVO ktorékoľvek z nasledujúcich rozhodnutí:   

a)  rozhodnutie ECB o žiadosti o povolenie pre úverovú inštitúciu,  

b)  rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii, 

c)   rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v úverovej inštitúcii. 

3.  PVO oznámi žiadateľovi o povolenie nasledujúce rozhodnutia: 

a)  návrh rozhodnutia o povolení, 

b)  rozhodnutie PVO o zamietnutí žiadosti o povolenie, ak žiadateľ nespĺňa podmienky na 
vydanie povolenia ustanovené v príslušnom vnútroštátnom práve, 

c)  rozhodnutie ECB namietať návrh rozhodnutia o povolení uvedený v písmene a), 

d)  rozhodnutie ECB o povolení. 

4. PVO oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre riešenie krízových situácií rozhodnutie ECB 
o odňatí povolenia úverovej inštitúcii. 
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ČASŤ VI 

POSTUPY PRE DOHĽAD NAD VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI 

 

Hlava 1 

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a pomoc zo strany príslušných vnútroštátnych 
orgánov 

 

Článok 89 

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi 

ECB vykonáva priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi v súlade s postupmi 
ustanovenými v časti II, najmä v súvislosti s úlohami a zložením spoločných dohliadacích tímov. 

 

Článok 90 

Úloha príslušných vnútroštátnych orgánov pri pomoci ECB 

1. PVO pomáha ECB pri výkone jej úloh za podmienok ustanovených v nariadení o JMD a v tomto 
nariadení, pričom vykonáva najmä tieto činnosti: 

a) predkladá návrhy rozhodnutí ECB v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi 
usadenými v jeho zúčastnenom členskom štáte v súlade s článkom 91, 

b) pomáha ECB pri vypracovaní a vykonávaní všetkých aktov, ktoré sa týkajú vykonávania 
úloh zverených ECB nariadením o JMD, vrátane pomoci pri overovaní činností a aktuálnom 
posúdení situácie významného dohliadaného subjektu, 

c) pomáha ECB pri presadzovaní jej rozhodnutí s použitím právomocí, ak je to potrebné, ktoré 
sú uvedené v článku 9 ods. 1 treťom pododseku a článku 11 ods. 2 nariadenia o JMD.  

2. PVO pri poskytovaní pomoci ECB dodržiava pokyny ECB, ktoré sa týkajú významných 
dohliadaných subjektov. 

 

Článok 91 

Návrhy rozhodnutí vypracované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na posúdenie ECB 

1. ECB môže v súlade s článkom 6 ods. 3 a článkom 6 ods. 7 písm. b) nariadenia o JMD požadovať, 
aby PVO vypracoval návrh rozhodnutia týkajúci sa vykonávania úloh uvedených v článku 4 
nariadenia o JMD na posúdenie z jej strany. 

 V žiadosti sa uvedie lehota pre zaslanie návrhu rozhodnutia ECB. 

2. PVO môže tiež z vlastného podnetu predložiť návrh rozhodnutia v súvislosti s významným 
dohliadaným subjektom ECB na posúdenie prostredníctvom spoločného dohliadacieho tímu.  
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Článok 92 

Výmena informácií 

ECB a príslušné vnútroštátne orgány si bezodkladne vymieňajú informácie týkajúce sa významných 
dohliadaných subjektov, ak je vážne podozrenie, že na tieto významné dohliadané subjekty sa nemožno 
naďalej spoľahnúť pri plnení ich záväzkov vo vzťahu k ich veriteľom a najmä, že nie sú naďalej schopné 
poskytovať záruku na aktíva, ktoré im zverili vkladatelia, alebo ak je vážne podozrenie, že nastali 
okolnosti, ktoré by mohli viesť k stanoveniu, že dotknutá úverová inštitúcia nie je schopná splácať 
vklady, ako je uvedené v článku 1 ods. 3 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 15. 
Výmena informácií prebieha predtým, než je vydané rozhodnutie týkajúce sa takéhoto stanovenia. 

 

Hlava 2 

Súlad s primeranými a náležitými požiadavkami na osoby zodpovedné za riadenie úverových 
inštitúcií 

 

Článok 93 

Posúdenie vhodnosti členov riadiacich orgánov významných dohliadaných subjektov 

1.  S cieľom zabezpečiť, že inštitúcie majú zavedené spoľahlivé mechanizmy riadenia a správy a bez 
toho, aby bolo dotknuté príslušné právo Únie, príslušné vnútroštátne právo a časť V, významný 
dohliadaný subjekt oznámi dotknutému PVO každú zmenu týkajúcu sa členov jeho riadiacich 
orgánov súvisiacu s ich riadicimi funkciami a funkciami dohľadu (ďalej len „manažéri“) v zmysle 
článku 3 ods. 1 a 7 a článku 3 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ vrátane opätovného vykonávanie funkcie 
týmito manažérmi. Dotknutý PVO oznámi ECB každú takúto zmenu bezodkladne, pričom ju 
informuje o lehote, v rámci ktorej sa musí rozhodnutie prijať a oznámiť v súlade s príslušným 
vnútroštátnym právom. 

2.  S cieľom posúdiť vhodnosť manažérov významných dohliadaných subjektov má ECB tie 
dohliadacie právomoci, ktoré majú vnútroštátne orgány na základe príslušného práva Únie 
a vnútroštátneho práva. 

 

Článok 94 

Priebežné preskúmavanie vhodnosti manažérov 

1. Významný dohliadaný subjekt informuje dotknutý PVO o každej novej skutočnosti, ktorá môže 
ovplyvniť pôvodné posúdenie vhodnosti alebo o akejkoľvek inej otázke, ktorá by mohla mať dopad 
na vhodnosť manažéra bezodkladne potom, ako sa tieto skutočnosti alebo otázky stanú známe 

15  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú.v.ES L 135, 
31.5.1994, s. 5). 
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dohliadanému subjektu alebo príslušnému manažérovi. Dotknutý PVO oznámi takéto nové 
skutočnosti alebo otázky bezodkladne ECB. 

2. ECB môže dať podnet na nové posúdenie založené na nových skutočnostiach alebo otázkach 
uvedených v odseku 1 alebo vtedy, ak sa ECB dozvie akékoľvek nové skutočnosti, ktoré môžu mať 
dopad na pôvodné posúdenie príslušného manažéra alebo akúkoľvek inú otázku, ktorá by mohla 
mať dopad na vhodnosť manažéra. ECB následne rozhodne o vhodných opatreniach v súlade 
s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom a bezodkladne informuje dotknutý PVO 
o takýchto opatreniach. 

 

 

Hlava 3 

Iné postupy, ktoré majú uplatňovať významné dohliadané subjekty 

 

Článok 95 

Požiadavky, oznámenia alebo žiadosti významných dohliadaných subjektov 

1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné postupy ustanovené najmä v časti V, a popri ich bežnej 
komunikácii s PVO zasielajú významné dohliadané subjekty ECB všetky svoje požiadavky, 
oznámenia alebo žiadosti, ktoré sa týkajú vykonávania úloh zverených ECB. 

2. ECB sprístupní všetky tieto žiadosti, oznámenia alebo podania dotknutému PVO a požiada PVO, 
aby vypracoval návrh rozhodnutia v súlade s článkom 91. 

3. V prípade zásadných zmien v porovnaní s povolením vydaným na základe pôvodnej žiadosti, 
oznámenia alebo podania zašle významný dohliadaný subjekt ECB novú žiadosť, oznámenie alebo 
podanie v súlade s postupom uvedeným v odseku 1. 
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ČASŤ VII 

POSTUPY PRE DOHĽAD NAD MENEJ VÝZNAMNÝMI DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI 

 

Hlava 1 

Oznámenie príslušných vnútroštátnych orgánov ECB o podstatných postupoch PVO vo veci 
dohľadu a podstatných návrhoch rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu 

 

Článok 96 

Zhoršenie finančnej situácie menej významného dohliadaného subjektu 

Príslušné vnútroštátne orgány informujú ECB, ak sa situácia ktoréhokoľvek menej významného subjektu 
náhle a významne zhorší, predovšetkým ak by takéto zhoršenie mohlo viesť k žiadosti o priamu alebo 
nepriamu finančnú pomoc z ESM bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 62. 

 

Článok 97 

Oznámenie príslušných vnútroštátnych orgánov ECB o podstatných postupoch PVO vo veci 
dohľadu 

1.  S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, ako je ustanovené 
v článku 6 ods. 5 písm. c) nariadenia o JMD, príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB 
informácie týkajúce sa podstatných postupov PVO vo veci dohľadu, ktoré súvisia s menej 
významnými dohliadanými subjektmi. ECB vymedzí všeobecné kritériá, najmä s prihliadnutím na 
rizikovú situáciu a potenciálny dopad na domáci finančný systém dotknutého menej významného 
dohliadaného subjektu, o ktorom sa informácia oznamuje. Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú 
informáciu pred začatím postupu alebo v náležite odôvodnených naliehavých prípadoch súčasne so 
začatím postupu. 

2.  Podstatné postupy PVO vo veci dohľadu uvedené v odseku 1 pozostávajú z:  

a) odvolania členov riadiacich orgánov menej významných dohliadaných subjektov 
a vymenovania osobitných manažérov, ktorí majú prevziať riadenie menej významných 
dohliadaných subjektov, 

b)  postupov, ktoré majú významný dopad na menej významné dohliadané subjekty. 

3.  Okrem požiadaviek ECB na informácie stanovených v súlade s týmto článkom, ECB môže od 
príslušných vnútroštátnych orgánov kedykoľvek požadovať informácie o úlohách, ktoré plnia vo 
vzťahu k menej významným dohliadaným subjektom.  

4. Dodatočne k požiadavkám na informácie ustanoveným ECB v súlade s  týmto článkom oznamujú 
príslušné vnútroštátne orgány ECB z vlastného podnetu všetky ďalšie postupy PVO vo veci 
dohľadu:  

a) ktoré považujú za podstatné a v prípade ktorých požadujú vyjadrenie názoru ECB alebo 
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b) ktoré môžu negatívne ovplyvniť povesť JMD. 

5. Ak ECB požaduje od PVO, aby podrobnejšie posúdil špecifické aspekty podstatného postupu PVO 
vo veci dohľadu, v žiadosti sa spresní, ktorých aspektov sa týka. ECB a PVO zabezpečia, aby mala 
druhá strana dostatok času na zabezpečenie účinného fungovania postupu a JMD ako celku . 

 

Článok 98 

Oznámenie príslušných vnútroštátnych orgánov ECB o podstatných návrhoch rozhodnutí 
týkajúcich sa dohľadu 

1. S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním systému, ako je ustanovené 
v článku 6 ods. 5 písm. c) nariadenia o JMD, príslušné vnútroštátne orgány zašlú ECB návrhy 
rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3, ak sa tieto 
návrhy rozhodnutí týkajú menej významných dohliadaných subjektov, v prípade ktorých sa ECB 
domnieva, že vzhľadom na všeobecné kritériá vymedzené ECB, ktoré sa týkajú ich rizikovej 
situácie a potenciálneho vplyvu na domáci finančný systém, by jej informácie o týchto subjektov 
mali byť oznámené. 

2. S výhradou odseku 1 sa návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu zasielajú ECB predtým, než sú 
určené menej významným dohliadaným subjektom, ak takéto rozhodnutia: 

a)  sa vzťahujú na odvolanie členov riadiacich orgánov menej významných dohliadaných 
subjektov a vymenovanie osobitných manažérov, alebo 

b)  majú významný dopad na menej významný dohliadaný subjekt. 

3. Dodatočne k požiadavkám na informácie ustanoveným v odsekoch 1 a 2 zasielajú ECB príslušné 
vnútroštátne orgány všetky ďalšie návrhy rozhodnutí týkajúcich sa dohľadu: 

a) v prípade ktorých požadujú vyjadrenie názoru ECB alebo 

b) ktoré môžu negatívne ovplyvniť povesť JMD. 

4. Príslušné vnútroštátne orgány zašlú ECB návrhy rozhodnutí, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3 a ktoré sa preto považujú za podstatné návrhy rozhodnutí týkajúcich sa 
dohľadu, aspoň 10 dní v predstihu pred plánovaným dátumom prijatia rozhodnutia. ECB vyjadrí 
svoj názor k návrhu rozhodnutia v primeranom čase pred plánovaným prijatím rozhodnutia. 
V naliehavých prípadoch vymedzuje relevantný PVO primerané časové obdobie za zaslanie návrhu 
rozhodnutia, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, do ECB. 

  

Hlava 2 

Vykazovanie ex-post príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ECB týkajúce sa menej významných 
dohliadaných subjektov 
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Článok 99 

Všeobecná povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov vykazovať ECB 

1. S cieľom umožniť ECB vykonávanie dohľadu nad fungovaním JMD podľa článku 6 ods. 5 písm. c) 
nariadenia o JMD a bez toho, aby bola dotknutá kapitola 1, môže ECB požadovať od príslušných 
vnútroštátnych orgánov, aby pravidelne vykazovali ECB opatrenia, ktoré prijali, a plnenie úloh, 
ktoré majú vykonávať v súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia o JMD. ECB každoročne informuje 
príslušné vnútroštátne orgány o kategóriách menej významných dohliadaných subjektov a povahe 
požadovaných informácií. 

2. Požiadavky ustanovené v súlade s odsekom 1 sa uplatňujú bez toho, aby mali dopad na právo ECB 
využiť svoje právomoci uvedené v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD v súvislosti s menej 
významnými dohliadanými subjektmi. 

 

Článok 100 

Interval a rozsah správy predkladanej ECB príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB výročnú správu o menej významných dohliadaných 
subjektoch, menej významných dohliadaných skupinách alebo kategóriách menej významných 
dohliadaných subjektov v súlade s požiadavkami ECB. 
 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
78



ČASŤ VIII 

SPOLUPRÁCA MEDZI ECB, PRÍSLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI A URČENÝMI 
VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI V SÚVISLOSTI S MAKROPRUDENCIÁLNYMI ÚLOHAMI 

A NÁSTROJMI 

 

Hlava 1 

Vymedzenie makroprudenciálnych nástrojov 

 

Článok 101 

Všeobecné ustanovenia 

1. Na účely tejto časti sa makroprudenciálnymi nástrojmi rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich 
nástrojov: 

a) kapitálové vankúše v zmysle článkov 130 až 142 smernice 2013/36/EÚ, 

b) opatrenia pre úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, 
alebo pre niektorú zložku týchto inštitúcií podľa článku 458 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 

c) akékoľvek iné opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych 
rizík, ktoré majú byť prijaté určenými vnútroštátnymi orgánmi alebo príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi v prípadoch osobitne ustanovených v príslušnom práve Únie podľa 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ v súlade s postupmi, ktoré sú v nich 
stanovené. 

2. Makroprudenciálne postupy uvedené v článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia o JMD nezakladajú postupy 
ECB alebo PVO vo veci dohľadu v zmysle tohto nariadenia bez toho, aby bol dotknutý článok 22 
nariadenia o JMD v súvislosti s rozhodnutiami určenými individuálnym dohliadaným subjektom. 

 

Článok 102 

Uplatňovanie makroprudenciálnych nástrojov zo strany ECB 

ECB uplatňuje makroprudenciálne nástroje uvedené v článku 101 v súlade s týmto nariadením a článkami 
5 ods. 2 a 9 ods. 2 nariadenia o JMD a ak sú makroprudenciálne nástroje ustanovené v smernici, tak 
s prihliadnutím na vykonanie tejto smernice vo vnútroštátnom práve. Ak určený vnútroštátny orgán 
nestanovil mieru vankúša, ECB to nebráni, aby stanovila požiadavky na vankúš v súlade s týmto 
nariadením a článkom 5 ods. 2 nariadenia o JMD.  
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Hlava 2 

Procesné ustanovenia pre použitie makroprudenciálnych nástrojov 

 

Článok 103 

Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov a určených vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
makroprudenciálne nástroje 

ECB zozbiera od príslušných vnútroštátnych orgánov a určených vnútroštátnych orgánov zúčastnených 
členských štátov informácie týkajúce sa totožnosti orgánov určených pre príslušné makroprudenciálne 
nástroje uvedené v článku 101 a makroprudenciálne nástroje, ktoré tieto orgány môžu použiť. 

 

Článok 104 

Výmena informácií a spolupráca v súvislosti s použitím makroprudenciálnych nástrojov zo strany 
PVO alebo UVO 

1. Ak príslušný PVO alebo UVO v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia o JMD zamýšľajú 
uplatňovať takéto nástroje, oznámia svoj zámer ECB desať pracovných dní pred prijatím takéhoto 
rozhodnutia. Bez ohľadu na uvedené, ak PVO alebo UVO zamýšľajú použiť makroprudenciálny 
nástroj, informujú ECB čo najskôr, ako je to možné, o zistení makroprudenciálneho alebo 
systémového rizika pre finančný systém a prípadne aj o podrobnostiach zamýšľaného nástroja. 
Takéto informácie zahŕňajú v čo najväčšej možnej miere špecifické vlastnosti zamýšľaného 
opatrenia vrátane zamýšľaného dátumu uplatňovania.  

2. Oznámenie zámeru poskytne ECB PVO alebo UVO. 

3. Ak ECB vyjadrí námietky k zamýšľanému opatreniu PVO alebo UVO, uvedie dôvody, pre ktoré 
tak robí, do piatich pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o zámere. Takéto námietky majú 
písomnú formu a uvádzajú dôvody uch uplatnenia. PVO alebo UVO náležite zváži dôvody ECB 
predtým, než zodpovedajúcim spôsobom prikročí k prijatiu rozhodnutia. 

 

Článok 105 

Výmena informácií a spolupráca v súvislosti s použitím makroprudenciálnych nástrojov zo strany 
ECB 

1. Ak ECB z vlastného podnetu alebo na návrh PVO alebo UVO zamýšľa v súlade s článkom 5 ods. 2 
nariadenia o JMD uplatňovať vyššie požiadavky na kapitálové vankúše alebo uplatňovať prísnejšie 
opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík, úzko 
spolupracuje s určenými vnútroštátnymi orgánmi v dotknutých členských štátoch a najmä oznámi 
svoj zámer PVO alebo UVO desať pracovných dní pred prijatím takého rozhodnutia. Bez ohľadu 
na uvedené, ak ECB zamýšľa uplatňovať vyššie požiadavky na kapitálové vankúše alebo 
uplatňovať prísnejšie opatrenia zamerané na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych 
rizík na úrovni úverovej inštitúcie, ktoré sa spravujú postupmi ustanovenými v nariadení (EÚ) č. 
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575/2013 a smernici 2013/36/EÚ v prípadoch osobitne ustanovených v práve Únie, informujú 
príslušný PVO alebo UVO čo najskôr, ako je to možné, o zistení makroprudenciálneho alebo 
systémového rizika pre finančný systém a prípadne aj o podrobnostiach zamýšľaného nástroja. 
Takéto informácie zahŕňajú v čo najväčšej možnej miere špecifické vlastnosti zamýšľaného 
opatrenia vrátane zamýšľaného dátumu uplatňovania. 

2. Ak ktorýkoľvek z dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov alebo určených vnútroštátnych 
orgánov vyjadrí námietky k zamýšľanému opatreniu ECB, uvedie ECB dôvody do piatich 
pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o zámere. Takéto námietky majú písomnú formu 
a uvádzajú dôvody uch uplatnenia. ECB náležite zváži tieto dôvody predtým, než zodpovedajúcim 
spôsobom prikročí k prijatiu rozhodnutia.  
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ČASŤ IX 

POSTUPY PRE ÚZKU SPOLUPRÁCU 

 

Hlava 1 

Všeobecné zásady a spoločné ustanovenia 

 

Článok 106 

Postup pre nadviazanie úzkej spolupráce 

ECB posúdi žiadosti členských štátov mimo eurozóny o nadviazanie úzkej spolupráce v súlade 
s postupom ustanoveným v rozhodnutí [vložiť odkaz na rozhodnutie ECB o postupe pre nadviazanie 
úzkej spolupráce]. 

 

Článok 107 

Zásady, ktoré sa majú uplatňovať pri nadviazaní úzkej spolupráce 

1. Odo dňa uplatňovania rozhodnutia ECB podľa článku 7 ods. 2 nariadenia o JMD o nadviazaní 
úzkej spolupráce medzi ECB a PVO členského štátu mimo eurozóny až do ukončenia alebo 
pozastavenia takejto úzkej spolupráce vykonáva ECB úlohy uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 
5 nariadenia o JMD v súvislosti s dohliadanými subjektmi a skupinami usadenými v príslušnom 
zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade s článkom 6 nariadenia o JMD. 

2. Ak sa nadviazala úzka spolupráca podľa článku 7 ods. 2 nariadenia o JMD, ECB a PVO v úzkej 
spolupráci majú vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom a skupinami, ako aj menej 
významným dohliadaným subjektom a skupinám usadeným v zúčastnenom členskom štáte v úzkej 
spolupráci, postavenie porovnateľné ako k významným dohliadaným subjektom a skupinám, ako aj 
menej významným dohliadaným subjektom usadeným v členských štátoch eurozóny, 
s prihliadnutím na to, že ECB nemá priamo aplikovateľné právomoci nad významnými 
dohliadanými subjektmi a skupinami ani menej významnými dohliadanými subjektmi a skupinami 
usadenými v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci. 

3. ECB môže v súlade s článkom 6 nariadenia o JMD vydať PVO v úzkej spolupráci pokyny 
v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi a skupinami a výlučne všeobecné pokyny 
v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi a skupinami. 

4. Úzka spolupráca sa skončí k dátumu, ku ktorému sa výnimka podľa článku 139 ZFEÚ 
zúčastneného členského štátu v úzkej spolupráci zruší v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ 
a ustanovenia tejto časti sa následne prestanú uplatňovať. 
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Článok 108  

Právne nástroje súvisiace s dohľadom v spojení s úzkou spoluprácou 

1. V súvislosti s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 nariadenia o JMD môže ECB 
vydávať pokyny, požiadavky alebo usmernenia. 

2. Ak sa ECB domnieva, že opatrenie súvisiace s úlohami uvedenými v článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia 
o JMD by sa malo prijať PVO v úzkej spolupráci vo vzťahu k dohliadanému subjektu alebo 
skupine, obráti sa na tento PVO: 

a) v súvislosti s významným dohliadaným subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou 
všeobecným alebo špecifickým pokynom, so žiadosťou alebo usmernením požadujúcim 
vydanie rozhodnutia týkajúceho sa dohľadu vo vzťahu k tomuto významnému dohliadanému 
subjektu alebo významnej dohliadanej skupine v zúčastnenom členskom štáte v úzkej 
spolupráci, alebo 

b) v súvislosti s menej významným dohliadaným subjektom alebo menej významnou 
dohliadanou skupinou všeobecným pokynom alebo usmernením. 

3. Ak sa ECB domnieva, že opatrenie týkajúce sa úloh uvedených v článku 5 nariadenia o JMD by 
malo byť prijaté PVO alebo UVO v úzkej spolupráci, môže sa obrátiť na tento PVO alebo UVO 
všeobecným alebo špecifickým pokynom, so žiadosťou alebo usmernením požadujúcim 
uplatňovanie vyšších požiadaviek na kapitálové vankúše alebo uplatňovanie prísnejších opatrení 
zameraných na odstránenie systémových alebo makroprudenciálnych rizík. 

4. ECB v pokyne, žiadosti alebo usmernení spresní príslušnú lehotu na prijatie opatrenia zo strany 
PVO v úzkej spolupráci, ktorá nie je kratšia ako 48 hodín, pokiaľ skoršie prijatie nie je potrebné na 
to, aby sa zabránilo nenapraviteľnej škode. Pri stanovení lehoty prihliadne ECB na správne 
a procesné právo, ktoré musí dotknutý PVO v úzkej spolupráci dodržiavať.  

5. PVO v úzkej spolupráci prijme všetky potrebné opatrenia, aby dodržal pokyny, požiadavky alebo 
usmernenia ECB a bezodkladne informuje ECB o opatreniach, ktoré prijal. 

6. PVO v úzkej spolupráci je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne z dôvodu jeho neuplatňovania 
opatrení, pokynov, žiadostí alebo usmernení ECB včas. 

 

Hlava 2 

Úzka spolupráca v súvislosti s časťami III, IV, V, X a XI 

 

Článok 109 

Jazykový režim v režime úzkej spolupráce 

1. Článok 23 o jazykovom režime medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi sa uplatňuje 
mutatis mutandis v súvislosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v úzkej spolupráci v súlade 
s ustanoveniami tohto článku. 
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2. Jazykový režim ustanovený v článku 23 ods. 2 v súvislosti s návrhom rozhodnutí určených alebo 
zamýšľaných byť určenými osobám, dohliadaným subjektom alebo dohliadaným skupinám, sa 
uplatňuje v prípade návrhu pokynov, ktoré ECB zasiela PVO v úzkej spolupráci. 

 

Článok 110 

Posúdenie významnosti úverových inštitúcií v režime úzkej spolupráce 

1. Ustanovenia časti IV o určení postavenia dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín ako 
významných alebo menej významných sa uplatňuje mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými 
subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci v súlade 
s ustanoveniami tohto článku. 

2. PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že postup ustanovený v časti IV možno uplatniť v súvislosti 
s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami usadenými v jeho členskom štáte. 

3. Za okolností, keď sa v časti IV ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo 
dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo 
dohliadanej skupine vydá pokyny PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie 
dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine v súlade s takýmito pokynmi. 

 

Článok 111 

Spoločné postupy v režime úzkej spolupráce 

1. Ustanovenia časti V o spoločných postupoch sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti 
s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnenom členskom štáte v úzkej 
spolupráci s výhradou ustanovení tohto článku. 

2. PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že postupy ustanovené v časti V možno uplatniť v súvislosti 
s dohliadanými subjektmi usadenými v jeho členskom štáte. PVO v úzkej spolupráci najmä 
zabezpečí, že sa ECB poskytnú všetky informácie a dokumenty potrebné na vykonávanie úloh, 
ktoré sú jej zverené nariadením o JMD. 

3. Za okolností, keď sa v časti V ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo 
dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo 
dohliadanej skupine vydá pokyny PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie 
dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine v súlade s takýmito pokynmi. 

4. Za okolností, keď sa v časti V ustanovuje, aby dotknutý PVO vypracoval návrh rozhodnutia, PVO 
v úzkej spolupráci predloží návrh rozhodnutia ECB a vyžiada si pokyny. 

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
84



Článok 112 

Makroprudenciálne nástroje v režime úzkej spolupráce 

Ustanovenia časti VIII o spolupráci medzi ECB, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými 
vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na makroprudenciálne úlohy a nástroje sa uplatňujú mutatis 
mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených 
členských štátoch v úzkej spolupráci. 

 

Článok 113 

Administratívne sankcie v režime úzkej spolupráce 

1. Ustanovenia časti X o administratívnych sankciách sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti 
s dohliadanými subjektmi a dohliadanými skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej 
spolupráci. 

2. Za okolností, keď sa v článku 18 nariadenia o JMD v spojení s časťou X tohto nariadenia 
ustanovuje, aby ECB zaslala dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine rozhodnutie, ECB 
namiesto zaslania rozhodnutia dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine vydá pokyny 
PVO v úzkej spolupráci a tento PVO zašle rozhodnutie dohliadanému subjektu alebo dohliadanej 
skupine v súlade s takýmito pokynmi. 

3. V prípadoch, keď sa v článku 18 nariadenia o JMD v spojení s časťou X tohto nariadenia 
ustanovuje, aby dotknutý PVO zaslal dohliadanému subjektu alebo dohliadanej skupine? 
rozhodnutie, PVO v úzkej spolupráci začne konanie s cieľom prijať opatrenia na zabezpečenie 
toho, že sa primerané administratívne sankcie uložia výlučne na základe pokynov ECB. PVO 
v úzkej spolupráci informuje ECB hneď, ako sa rozhodnutie prijme. 

 

Článok 114 

Vyšetrovacie právomoci podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD v režime úzkej spolupráce 

1. Ustanovenia časti XI, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu s ohľadom na články 10 až 13 nariadenia 
o JMD sa uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s dohliadanými subjektmi a dohliadanými 
skupinami v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci. 

2. PVO v úzkej spolupráci použije vyšetrovacie právomoci podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD 
v súlade s pokynmi ECB. 

3. PVO v úzkej spolupráci poskytne ECB svoje zistenia vyplývajúce z využitia vyšetrovacích 
právomocí podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD. 

4. PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že sa určení zamestnanci ECB môžu zúčastniť ako 
pozorovatelia na akomkoľvek vyšetrovaní podľa článkov 10 až 13 nariadenia o JMD. 

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
85



Hlava 3 

Úzka spolupráca v súvislosti s významnými dohliadanými subjektmi 

 

Článok 115 

Dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi v zúčastnených členských štátoch v úzkej 
spolupráci 

1. Časti II a VI sa vzťahujú mutatis mutandis na významné dohliadané subjekty a významné 
dohliadané skupiny usadené v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade 
s ustanoveniami tohto článku. 

2. PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že sa ECB poskytnú všetky informácie od významných 
dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín a všetky správy v súvislosti 
s významnými dohliadanými subjektmi a významnými dohliadanými skupinami, ktoré sa poskytnú 
samotnému PVO v úzkej spolupráci a ktoré sú potrebné na vykonávanie úlohy zverených ECB 
nariadením o JMD. 

3. Vytvorí sa spoločný dohliadací tím na dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom 
usadeným v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci alebo každou významnou 
dohliadanou skupinou usadenou v zúčastnených členských štátoch v úzkej spolupráci. Členovia 
spoločného dohliadacieho tímu sú vymenovaní v súlade s článkom 4. PVO v úzkej spolupráci 
vymenuje zástupcu koordinátora, aby konal priamo v súvislosti s významným dohliadaným 
subjektom alebo významnou dohliadanou skupinou v súlade s pokynmi koordinátora SDT. 

4. PVO v úzkej spolupráci zabezpečí, že určení zamestnanci ECB sú vyzvaní, aby sa zúčastnili každej 
kontroly na mieste vykonanej v súvislosti s významným dohliadaným subjektom alebo významnou 
dohliadanou skupinou. ECB môže určiť počet zamestnancov ECB, ktorí sa zúčastnia ako 
pozorovatelia. 

5. V súvislosti s konsolidovaným dohľadom a kolégiami orgánov dohľadu, za okolností, keď 
materská spoločnosť je usadená v členskom štáte eurozóny alebo v zúčastnenom členskom štáte 
mimo eurozóny, ECB ako príslušný orgán je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe 
a predsedá kolégiu orgánov dohľadu. ECB vyzve dotknutý PVO v úzkej spolupráci, aby 
vymenoval zamestnanca PVO za pozorovateľa. ECB môže konať tak, že dá pokyny dotknutému 
PVO v úzkej spolupráci. 

 

Článok 116 

Rozhodnutia vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným 
skupinám 

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov v súvislosti s úlohami, 
ktoré neboli zverené ECB podľa nariadenia o JMD, PVO v úzkej spolupráci prijme rozhodnutia vo 
vzťahu k významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám v jeho 
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členskom štáte výlučne na základe pokynov ECB. PVO v úzkej spolupráci si tiež môže pokyny 
ECB vyžiadať. 

2. PVO v úzkej spolupráci ihneď sprístupní ECB každé rozhodnutie vo vzťahu k významnému 
dohliadanému subjektu alebo významnej dohliadanej skupine. PVO zabezpečí preklad rozhodnutia 
do angličtiny do troch pracovných dní od jeho prijatia. 

3. PVO v úzkej spolupráci informuje ECB tak o: a) rozhodnutiach, ktoré prijme na základe jeho 
právomocí v súvislosti s úlohami, ktoré nie sú zverené ECB podľa nariadenia o JMD, ako aj b) 
rozhodnutiach, ktoré prijme na základe pokynov, alebo ako je ustanovené v tejto časti. 

 

Hlava 4 

Úzka spolupráca v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými 
dohliadanými skupinami 

 

Článok 117 

Dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými 
skupinami 

1. Časť VII sa uplatňuje mutatis mutandis na menej významné dohliadané subjekty a menej 
významné dohliadané skupiny usadené v zúčastnenom členskom štáte v úzkej spolupráci v súlade 
s nasledujúcimi ustanoveniami. 

2. Na účely zabezpečenia súladu výsledkov dohľadu v rámci JMD môže ECB vydávať všeobecné 
pokyny, usmernenia a požiadavky PVO v úzkej spolupráci, na základe ktorých ho požiada, aby 
prijal rozhodnutie týkajúce sa dohľadu v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi 
alebo menej významnými dohliadanými skupinami usadenými v zúčastnenom členskom štáte 
v úzkej spolupráci. Takéto všeobecné pokyny, usmernenia alebo požiadavky sa môžu týkať skupín 
alebo kategórií úverových inštitúcií. 

3. ECB tiež môže PVO v úzkej spolupráci zaslať žiadosť o podrobnejšie posúdenie aspektov 
podstatného postupu PVO vo veci dohľadu, ako je ustanovené v článku 6 ods. 7 písm. c) bode ii) 
nariadenia o JMD. 

 

Hlava 5 

Postup v prípade nesúhlasu zúčastneného členského štátu v úzkej spolupráci 
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Článok 118 

Postup v prípade nesúhlasu s návrhom rozhodnutia Rady pre dohľad podľa článku 7 ods. 8 
nariadenia o JMD 

1.  ECB informuje PVO v úzkej spolupráci o konečnom návrhu rozhodnutí Rady pre dohľad, ktoré sa 
týkajú dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín nachádzajúcich sa v zúčastnenom 
členskom štáte v úzkej spolupráci s prihliadnutím na požiadavky dôvernosti podľa práva Únie. 

2. Ak PVO v úzkej spolupráci nesúhlasí s konečným návrhom rozhodnutia Rady pre dohľad, písomne 
oznámi dôvody svojho nesúhlasu Rade guvernérov do piatich pracovných dní od prijatia 
konečného návrhu rozhodnutia. 

3. Rada guvernérov rozhodne o záležitosti do piatich pracovných dní od prijatia takéhoto oznámenia, 
pričom v plnej miere zohľadní uvedené dôvody nesúhlasu a poskytne PVO v úzkej spolupráci 
písomné odôvodnenie svojho rozhodnutia. 

4.  Zúčastnený členský štát v úzkej spolupráci môže ECB požiadať o ukončenie úzkej spolupráce 
s okamžitou účinnosťou, pričom nebude viazaný nasledujúcim rozhodnutím Rady guvernérov. 

 

Článok 119 

Postup v prípade nesúhlasu s námietkou Rady guvernérov k návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad 
podľa článku 7 ods. 7 nariadenia o JMD  

1.  ECB informuje PVO v úzkej spolupráci o každej námietke Rady guvernérov ku konečnému návrhu 
rozhodnutia Rady pre dohľad. 

2. Ak PVO v úzkej spolupráci nesúhlasí s námietkou Rady guvernérov ku konečnému návrhu 
rozhodnutia Rady pre dohľad, oznámi ECB dôvody svojho nesúhlasu do piatich pracovných dní od 
prijatia námietky Rady guvernérov. 

3. Rada guvernérov vydá svoje písomné stanovisko k odôvodnenému nesúhlasu vyjadrenému PVO 
v úzkej spolupráci do 30 dní od prijatia odôvodneného nesúhlasu a svoju námietku buď potvrdí 
alebo stiahne, pričom uvedie dôvody takéhoto konania. ECB o tom informuje PVO v úzkej 
spolupráci. 

4.  Ak Rada guvernérov potvrdí svoju námietku, PVO v úzkej spolupráci môže do piatich dní odo dňa, 
kedy bol informovaný o tom, že Rada guvernérov potvrdila svoju námietku, oznámiť ECB, že 
nebude viazaný žiadnym rozhodnutím prijatým po zmene alebo doplnení pôvodného konečného 
návrhu rozhodnutia, ktorý Rada guvernérov namietala. 

 ECB potom zváži možnosť pozastaviť alebo ukončiť úzku spoluprácu s PVO v úzkej spolupráci 
s náležitým zohľadnením účinnosti vykonávania dohľadu a prijme v tomto zmysle rozhodnutie. 
ECB zoohľadní najmä aspekty uvedené v článku 7 ods. 7 nariadenia o JMD. 
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ČASŤ X 

ADMINISTRATÍVNE SANKCIE  

 

Hlava 1 

Vymedzenia pojmov a vzťah k nariadeniu Rady (ES) č. 2532/98 

 

Článok 120 

Vymedzenie administratívnych peňažných sankcií16 

Na účely tejto časti sa “administratívnymi peňažnými sankciami rozumejú: 

a) administratívne peňažné sankcie ustanovené a ukladané na základe článku 18 ods. 1 nariadenia o 
JMD, 

b)  pokuty a periodické sankčné platby ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 2532/98 a ukladané 
na základe článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD. 

 

Článok 121 

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 2535/98 

1. Na účely postupov ustanovených v článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD sa uplatňujú procesné 
pravidlá uvedené v tomto nariadení v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia o JMD. 

2. Na účely postupov ustanovených v článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD dopĺňajú procesné pravidlá 
uvedené v tomto nariadení procesné pravidlá, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 2532/98 
a uplatňujú sa v súlade s článkami 25 a 26 nariadenia o JMD. 

 

Článok 122 

Právomoci ECB ukladať sankcie na základe článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD 

ECB uloží administratívne peňažné sankcie, ako je vymedzené v článku 120 písm. b), ak sa neplnia 
záväzky vyplývajúce z nariadení alebo rozhodnutí ECB o: 

a) významných dohliadaných subjektoch, alebo 

b) menej významných dohliadaných subjektoch, ak príslušné nariadenia alebo rozhodnutia ECB 
ukladajú povinnosti menej významným subjektom vo vzťahu k ECB. 

 

 

 

16  Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať 
sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4). 
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Hlava 2 

Procesné pravidlá pre ukladanie administratívnych peňažných sankcií dohliadaným subjektom 
v členských štátoch eurozóny iných ako periodických sankčných platieb 

 

Článok 123 

Vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho útvaru 

1. ECB vytvorí vnútorný nezávislý vyšetrovací útvar (ďalej len „vyšetrovací útvar“), ktorý sa skladá 
z vyšetrovateľov určených ECB. 

2. Vyšetrovateľ nesmie byť zapojený a ani v priebehu dvoch rokov pred začiatkom výkonu funkcie 
vyšetrovateľa nemohol byť zapojený v priamom alebo nepriamom dohľade nad príslušným 
dohliadaným subjektom, ako ani v povolení takéhoto subjektu. 

3. Vyšetrovatelia vykonávajú svoje vyšetrovacie funkcie nezávisle od Rady pre dohľad a Rady 
guvernérov a nesmú sa zúčastňovať rozhodovacích procesov Rady pre dohľad a Rady guvernérov. 

 

Článok 124 

Postúpenie postupu o uložení sankcie vyšetrovaciemu útvaru 

Ak sa ECB pri výkone svojich úloh podľa nariadenia o JMD domnieva, že existuje dôvodné podozrenie, 
že jedného alebo viacerých porušení 

a)  podľa príslušného priamo aplikovateľného práva Únie, ako je uvedené v článku 18 ods. 1 
nariadenia o JMD, sa dopúšťa alebo sa dopustil významný dohliadaný subjekt, ktorý má svoje 
ústredie v členskom štáte eurozóny, alebo 

b)  nariadenia alebo rozhodnutia ECB, ako je uvedené v článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD, sa 
dopúšťa alebo sa dopustil dohliadaný subjekt, ktorý má svoje ústredie v členskom štáte eurozóny, 
ECB postúpi záležitosť vyšetrovaciemu útvaru. 

 

Článok 125 

Právomoci vyšetrovacieho útvaru 

1. Na účely vyšetrovania údajných porušení uvedených v článku 124 môže vyšetrovací útvar 
vykonávať právomoci zverené ECB na základe nariadenia o JMD. 

2. Ak sa zasiela žiadosť dotknutému dohliadanému subjektu na základe právomocí zverených ECB 
podľa nariadenia o JMD v súvislosti s vyšetrovaním, vyšetrovací útvar spresní predmet a účel 
vyšetrovania. 

3.  Pri vykonávaní svojich úloh má vyšetrovací útvar prístup k všetkým dokumentom a informáciám 
zhromaždeným ECB a ak je to potrebné aj príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci 
vykonávania ich činností v oblasti dohľadu. 
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Článok 126 

Procesné práva 

1. Pri ukončení vyšetrovania a pred vypracovaním konečného návrhu rozhodnutia a jeho predložením 
na Radu pre dohľad oznámi vyšetrovací útvar písomne dotknutému dohliadanému subjektu zistenia 
vyplývajúce z vykonaného vyšetrovania a všetky s ním súvisiace vznesené výhrady. 

2.  V oznámení uvedenom v odseku 1 informuje vyšetrovací útvar dotknutý dohliadaný subjekt o jeho 
práve uplatniť písomné pripomienky k skutkovým zisteniam a výhradám vzneseným proti tomuto 
subjektu, ktoré sú v ňom uvedené, a stanoví primeranú lehotu na prijatie takýchto pripomienok. 
ECB nie je povinná zohľadniť písomné pripomienky, ktoré jej boli doručené po uplynutí lehoty 
stanovenej vyšetrovacím útvarom. 

3. Po zaslaní oznámenia v súlade s odsekom 1 môže vyšetrovací útvar tiež vyzvať dotknutý 
dohliadaný subjekt, aby sa zúčastnil ústneho vypočutia. Účastníci vyšetrovania môžu byť na 
vypočutí zastúpené a/alebo sprevádzané právnikmi alebo inými kvalifikovanými osobami. Ústne 
vypočutia nie sú verejné. 

4. Právo na prístup k spisu vyšetrovacieho útvaru zo strany vyšetrovaného dohliadaného subjektu sa 
zaručuje v súlade s článkom 32. 

 

Článok 127 

Preskúmanie spisu Radou pre dohľad 

1.  Ak sa vyšetrovací útvar domnieva, že by mala byť dohliadanému subjektu uložená administratívna 
peňažná sankcia, vyšetrovací útvar predloží návrh na konečný návrh rozhodnutia Rade pre dohľad, 
v ktorom stanoví, že dotknutý dohliadaný subjekt sa dopustil porušenia a uvedie administratívnu 
peňažnú sankciu, ktorá má byť uložená. Vyšetrovací útvar tiež predloží svoj spis o vyšetrovaní 
Rade pre dohľad. 

2. Vyšetrovací útvar založí svoj návrh na konečný návrh rozhodnutia výlučne na skutočnostiach 
a výhradách, ku ktorým sa mal dohliadaný subjekt možnosť vyjadriť. 

3. Ak sa Rada pre dohľad domnieva, že spis predložený vyšetrovacím útvarom nie je úplný, môže ho 
vyšetrovaciemu útvaru vrátiť spolu s odôvodnenou žiadosťou o doplňujúce informácie. Článok 125 
sa uplatňuje primerane. 

4. Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu súhlasí s návrhom vyšetrovacieho útvaru na konečný 
návrh rozhodnutia v súvislosti s jedným alebo viacerými porušeniami a skutkovým stavom pre 
takéto rozhodnutie, prijme konečný návrh rozhodnutia navrhnutý vyšetrovacím útvarom týkajúci sa 
porušenia alebo porušení, v prípade ktorých súhlasí, že k nim došlo. V rozsahu, v akom Rada pre 
dohľad nesúhlasí s návrhom, prijme rozhodnutie podľa príslušných odsekov tohto článku. 

5. Ak sa Rada pre dohľad na základe úplného spisu domnieva, že skutočnosti uvedené v návrhu na 
konečný návrh rozhodnutia uvedenom v odseku 1 nepredstavujú dostatočný dôkaz, že došlo 
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k porušeniu, ako je uvedené v článku 124, môže prijať konečný návrh rozhodnutia, ktorým prípad 
uzatvorí. 

6. Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu súhlasí so stanovením v návrhu vyšetrovacieho 
útvaru na konečný návrh rozhodnutia, že dotknutý dohliadaný subjekt sa dopustil porušenia, ale 
nesúhlasí s navrhovaným odporúčaním týkajúcim sa administratívnych peňažných sankcií, prijme 
konečný návrh rozhodnutia, v ktorom uvedie takú administratívnu peňažnú sankciu, ktorú považuje 
za primeranú. 

7. Ak Rada pre dohľad na základe úplného spisu nesúhlasí s návrhom vyšetrovacieho útvaru, ale 
dospela k záveru, že dohliadaný subjekt sa dopustil iného porušenia, alebo, že by návrh 
rozhodnutia vyšetrovacieho útvaru mal byť založený na inom skutkovom stave, písomne informuje 
o svojich zisteniach dotknutý dohliadaný subjekt, ako aj o výhradách vznesených proti dotknutému 
dohliadanému subjektu. Vo vzťahu k Rade pre dohľad sa článok 126 ods. 2 a 4 uplatňuje 
primerane. 

8. Rada pre dohľad vypracuje konečný návrh rozhodnutia, v ktorom stanoví, či sa dotknutý 
dohliadaný subjekt dopustil porušenia a uvedie administratívne peňažné sankcie, ktoré sa majú 
uložiť, ak sa majú uložiť. 

9. Konečný návrh rozhodnutia prijatý Radou pre dohľad, ktorý sa má predložiť Rage guvernérov, je 
založený výlučne na skutočnostiach a výhradách, ku ktorým sa mal dohliadaný subjekt možnosť 
vyjadriť. 

 

Článok 128 

Vymedzenie celkového ročného obratu  na účely určenia hornej hranice administratívnych 
peňažných sankcií 

Celkovým ročným obratom, ako je uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia o JMD, sa rozumie ročný obrat, 
ako je vymedzený v článku 67 smernice 2013/36/EÚ, dohliadaného subjektu podľa poslednej dostupnej 
ročnej účtovnej závierky takéhoto dohliadaného subjektu. Ak dohliadaný subjekt, ktorý sa dopustil 
porušenia, patrí k dohliadanej skupine, príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat 
vyplývajúci z poslednej dostupnej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky dohliadanej skupiny. 

 

Hlava 3 

Periodické sankčné platby 

 

Článok 129 

Procesné pravidlá vzťahujúce sa na periodické sankčné platby 

1. V prípade pokračujúceho porušovania rozhodnutia alebo nariadenia ECB týkajúceho sa dohľadu 
môže ECB uložiť periodické sankčné platby s cieľom vynútiť si od dotknutej osoby dodržiavanie 
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rozhodnutia alebo nariadenia týkajúceho sa dohľadu. ECB uplatňuje procesné pravidlá uvedené 
v článku 22 nariadenia o JMD a časti III hlavy 2 tohto nariadenia. 

2. Periodická sankčná platba je účinná a primeraná. Periodická sankčná platba sa vypočíta za každý 
deň porušenia až dovtedy, kým dotknutá osoba nezačne dodržiavať dotknuté ECB rozhodnutie 
alebo nariadenie týkajúce sa dohľadu. 

3. Horná hranica periodickej sankčnej platby je uvedená v nariadení (ES) č. 2532/98. Príslušné 
obdobie začína plynúť od dátumu stanoveného v rozhodnutí o uložení periodickej sankčnej platby. 
Najskorším dátumom stanoveným v rozhodnutí je dátum, kedy je dotknutá osoba písomne 
upovedomená o dôvodoch ECB pre uloženie periodickej sankčnej platby. Takéto písomné 
oznámenie možno spojiť s ponúknutím možnosti dotknutej osobe byť vypočutou podľa článku 22 
nariadenia o JMD. 

4. Periodickú sankčnú platbu možno uložiť za obdobie, ktoré netrvá dlhšie ako šesť mesiacov od 
dátumu stanoveného v rozhodnutí uvedeného v odseku 3. 

 

Hlava 4 

Lehoty 

 

Článok 130 

Premlčacie doby pre uloženie administratívnych peňažných sankcií 

1. ECB právomoc uložiť administratívne peňažné sankcie dohliadaných subjektom podlieha 
päťročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy bolo spáchané porušenie. V prípade 
pokračujúcich alebo opakovaných porušení začína premlčacia doba plynúť odo dňa, kedy 
porušenie skončilo. 

2.  Každým opatrením, ktoré ECB prijme za účelom vyšetrovania alebo konania v súvislosti 
s porušením článku 124 sa premlčacia doba na uloženie administratívnej peňažnej sankcie 
prerušuje. Premlčacia doba sa prerušuje s účinnosťou od dátumu oznámenia opatrenia dotknutému 
dohliadanému subjektu. 

3.  Každé prerušenie spôsobí opätovné plynutie premlčacej doby od začiatku. Premlčacia doba však 
uplynie najneskôr v deň, kedy by uplynula doba rovnajúca sa dvojnásobku dĺžky premlčacej doby 
bez toho, aby ECB uložila administratívnu peňažnú sankciu. Táto dobu sa predlžuje o akékoľvek 
obdobie, počas ktorého je premlčacia doba prerušená podľa odseku 5. 

4.  Premlčacia doba na uloženie administratívnych peňažných sankcií sa preruší na akúkoľvek dobu, 
počas ktorej je rozhodnutie Rady guvernérov ECB predmetom preskúmania Administratívnym 
revíznym výborom alebo predmetom odvolania pred Súdnym dvorom. 

5. Premlčacia doba sa preruší tiež počas doby, kedy prebieha trestné konanie proti dohliadanému 
subjektu v súvislosti s tými istými skutočnosťami. 
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Článok 131 

Premlčacie doby na vymáhanie administratívnych peňažných sankcií 

1. Právomoc ECB vynútiť si plnenie rozhodnutia prijatého podľa článku 18 ods. 1 a 7 nariadenia 
o JMD podlieha päťročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa prijatia dotknutého 
rozhodnutia. 

2. Každé opatrenie ECB zameranie na vymáhanie platby alebo platobných podmienok na základe 
príslušnej administratívnej peňažnej sankcie sa premlčacia doba na vymáhanie administratívnych 
peňažných sankcií prerušuje. 

3. Každé prerušenie spôsobí opätovné plynutie premlčacej doby od začiatku. 

4. Premlčacia doba na vymáhanie administratívnych peňažných sankcií sa prerušuje počas tejto doby: 

a) povoleného času na zaplatenie, 

b) prerušenia vymáhania platby podľa rozhodnutia Rady guvernérov ECB alebo Súdneho 
dvora. 

 

Hlava 5 

Uverejňovanie rozhodnutí a výmena informácií 

 

Článok 132 

Uverejňovanie rozhodnutí týkajúcich sa administratívnych peňažných sankcií 

1. ECB bezodkladne uverejní na svojom úradnom webovom sídle každé rozhodnutie, ktorým sa 
ukladajú administratívne peňažné sankcie, ako sú vymedzené v článku 120, dohliadanému subjektu 
v zúčastnenom členskom štáte vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti 
dotknutého dohliadaného subjektu, pokiaľ uverejnenie takýmto spôsobom: 

a)  neohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce trestné konanie, alebo 

b)  nespôsobí dotknutému dohliadanému subjektu neúmernú škodu, ak ju možno určiť. 

Za týchto okolností sa administratívne peňažné sankcie uverejňujú na anonymizovanom základe. 
Alternatívne, ak sa takéto okolnosti pravdepodobne nebudú po uplynutí primeraného času 
vyskytovať, uverejnenie na základe tohto odseku sa odloží počas takéhoto obdobia. 

2.  Ak odvolanie pred Súdnym dvorom v súvislosti s rozhodnutím na základe odseku 1 prebieha, ECB 
tiež bezodkladne uverejní na svojom úradnom webovom sídle informácie o stave dotknutého 
odvolania a jeho výsledku. 

3. ECB zabezpečí, že informácie uverejnené na základe odsekov 1 a 2 zostanú na jej úradnom 
webovom sídle aspoň päť rokov. 
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Článok 133 

Informovanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 

ECB s prihliadnutím na požiadavky týkajúce sa služobného tajomstva uvedené v článku 27 nariadenia 
o JMD informuje EBA o všetkých administratívnych peňažných sankciách, ako sú vymedzené v článku 
120, ktoré boli uložené dohliadanému subjektu v členskom štáte eurozóny vrátane každého odvolania 
v súvislosti s takýmito sankciami a jeho výsledku. 

 

Hlava 6 

Spolupráca medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch eurozóny na 
základe článku 18 ods. 5 nariadenia o JMD 

 

Článok 134 

Významné dohliadané subjekty 

1.  PVO vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom začne bez toho, aby boli dotknutá možnosť 
začať konanie z jeho vlastného podnetu v súvislosti s uplatňovaním vnútroštátneho práva pri plnení 
úloh, ktoré neboli zverené ECB, konanie len vtedy, ak je to potrebné na účely vykonávania úloh 
zverených ECB na základe nariadenia o JMD na žiadosť ECB s cieľom prijať opatrenia na 
zabezpečenie primeraných sankcií uložených v prípadoch, ktoré nie sú upravené článkom 18 ods. 1 
nariadenia o JMD. Takéto prípady zahŕňajú uplatňovanie: 

a)  nepeňažných sankcií v prípade porušenia priamo aplikovateľného práva Únie právnickými 
alebo fyzickými osobami, ako aj akékoľvek peňažné sankcie v prípade porušenia priamo 
aplikovateľného práva Únie fyzickými osobami, 

b)  akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných sankcií v prípade porušenia vnútroštátneho 
práva transponujúceho smernice Únie právnickými alebo fyzickými osobami, 

c)  akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných sankcií, ktoré sa majú uložiť v súlade 
s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré zverujú osobitné právomoci 
príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov eurozóny, pričom tieto sankcie sa 
súčasne nepožadujú v zmysle príslušného práva Únie. 

2. PVO môže požiadať ECB, aby ho požiadala o začatie konania v prípadoch uvedených v odseku 1. 

3.  PVO zúčastneného členského štátu oznámi ECB ukončenie sankčného postupu, ktorý sa začal na 
žiadosť ECB podľa odseku 1. ECB je najmä informovaná o uložených sankciách, ak boli uložené. 

 

Článok 135 

Podávanie správ v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi 

Dotknutý PVO oznamuje pravidelne ECB všetky administratívne sankcie uložené menej významným 
dohliadaným subjektom v súvislosti s výkonom svojich úloh v oblasti dohľadu. 
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Hlava 7 

Trestné činy 

 

Článok 136 

Zaznamenanie skutočností potenciálne vedúcich k trestnému činu 

Ak ECB pri vykonávaní svojich úloh na základe nariadenia o JMD ma dôvodné podozrenie, že mohol 
byť spáchaný trestný čin, požiada dotknutý PVO, aby záležitosť postúpil orgánom príslušným na 
vyšetrovanie a možné trestné stíhanie v súlade s vnútroštátnym právom. 

 

Hlava 8 

Sankčné úroky 

 

Článok 137 

Sankčné úroky 

Úroky z administratívnych peňažných sankcií uložených ECB na základe článku 18 ods. 1 a 7 nariadenia 
ECB sú vlastníctvom ECB. 
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ČASŤ XI 

Prístup k informáciám, podávanie správ, vyšetrovania a kontroly na mieste 

 

Hlava 1 

Všeobecné zásady 

 

Článok 138 

Spolupráca medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s ohľadom na právomoci uvedené 
v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD 

Ustanovenia upravené v tejto časti sa vzťahujú na významné dohliadané subjekty. Vzťahujú sa tiež na 
menej významné dohliadané subjekty, ak tak rozhodne ECB podľa článku 6 ods. 5 písm. d) nariadenia 
o JMD, aby využila právomoci uvedené v článkoch 10 až 13 nariadenia o JMD vo vzťahu k menej 
významnému dohliadanému subjektu. Uvedené však nemá dopad na právomoci príslušných 
vnútroštátnych orgánov vykonávať priamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi 
podľa článku 6 ods. 6 nariadenia o JMD. 

 

Hlava 2 

Spolupráca v súvislosti so žiadosťami o informácie 

 

Článok 139 

Ad hoc žiadosti o informácie podľa článku 10 nariadenia o JMD 

1. V súlade s článkom 10 nariadenia o JMD a s výhradou príslušného práva Únie, ako aj v súlade 
s ním, môže ECB požadovať od právnických alebo fyzických osôb uvedených v článku 10 ods. 1 
uvedeného nariadenia poskytnutie všetkých informácií potrebných na vykonávanie úloh, ktoré sú 
jej zverené nariadením o JMD. ECB spresní požadované informácie a lehotu, dokedy ich treba 
poskytnúť ECB. 

2. Pred vyžiadaním si informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia 
o JMD, ECB najskôr zoberie do úvahy informácie, ktoré sú už dostupné príslušným vnútroštátnym 
orgánom. 

3. ECB sprístupní dotknutému PVO kópiu každej informácie prijatej od právnickej alebo fyzickej 
osoby, ktorej bola žiadosť o informáciu zaslaná. 

 

 

Hlava 3 

Podávanie správ 
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Článok 140 

Úlohy súvisiace s podávaním správ o dohľade príslušným orgánom 

1. ECB je zodpovedná za zabezpečenie súladu s príslušným právom Únie, ktoré ukladá požiadavky 
úverovým inštitúciám v oblasti podávania správ príslušným orgánom. 

2. Na tento účel vykonáva ECB úlohy a právomoci vo vzťahu k významným dohliadaným subjektom, 
ako je ustanovené v príslušnom práve Únie o podávaní správ o dohľade. Príslušné vnútroštátne 
orgány vykonávajú úlohy a právomoci vo vzťahu k menej významným dohliadaným subjektom, 
ako je ustanovené v príslušnom práve Únie o podávaní správ príslušným orgánom. 

3. Bez ohľadu na odsek 2 a pokiaľ nie je ustanovené inak, každý dohliadaný subjekt oznamuje 
svojmu dotknutému PVO informácie, ktoré sa majú poskytovať pravidelne v súlade s príslušným 
právom Únie. Pokiaľ nie je osobitne ustanovené inak, všetky informácie poskytnuté dohliadanými 
subjektmi sa predložia príslušným vnútroštátnym orgánom. Tieto orgány vykonajú prvotnú 
kontrolu údajov a sprístupnia informácie ECB. 

4. ECB organizuje postupy týkajúce sa zberu údajov a preskúmania kvality údajov poskytnutých 
dohliadanými subjektmi s výhradou príslušného práva Únie a vykonávacími technickými 
predpismi EBA, ako aj v súlade s príslušným právom Únie a vykonávacími technickými predpismi 
EBA. 

 

Článok 141 

Žiadosti o informácie v opakujúcich sa intervaloch podľa článku 10 nariadenia o JMD 

1. V súlade s článkom 10 nariadenia o JMD, najmä právomocou ECB požadovať poskytnutie 
informácií v opakujúcich sa intervaloch a v určených formátoch na účely dohľadu a súvisiace 
štatistické účely a s výhradou príslušného práva Únie, ako aj v súlade s ním, ECB môže od 
dohliadaných subjektov požadovať poskytovanie dodatočných informácií o dohľade, kedykoľvek 
sú pre ECB takéto informácie potrebné na vykonávanie úloh, ktoré sú jej zverené nariadením 
o JMD. S výhradou podmienok ustanovených v príslušnom práve Únie môže ECB najmä spresniť 
kategórie informácií, ktoré by sa mali poskytovať, ako aj postupy, formáty, intervaly a lehoty pre 
poskytovanie príslušných informácií. 

2. Ak ECB požaduje poskytnutie informácií v opakujúcich sa intervaloch od právnických alebo 
fyzických osôb, ako je uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia o JMD, uplatňuje sa primerane 
článok 140 ods. 3 a 4 tohto nariadenia. 
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Hlava 4 

Spolupráca v súvislosti so všeobecnými vyšetrovaniami 

 

Článok 142 

Začatie všeobecného vyšetrovania podľa článku 11 nariadenia o JMD 

ECB vykonáva vyšetrovanie každej právnickej alebo fyzickej osoby uvedené v článku 10 ods. 1 
nariadenia o JMD na základe rozhodnutia ECB. Takéto rozhodnutie uvádza všetky nasledujúce 
skutočnosti: 

a) právny základ rozhodnutia a jeho účel, 

b) úmysel vykonávať právomoci ustanovené v článku 11 ods. 1 nariadenia o JMD, 

c) skutočnosť, že akékoľvek bránenie výkonu vyšetrovania vyšetrovanou osobou zakladá 
porušenie rozhodnutia ECB v zmysle článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD bez toho, aby bolo 
dotknuté vnútroštátne právo. 

 

Hlava 5 

Kontroly na mieste 

 

Článok 143 

Rozhodnutie ECB o vykonaní kontroly na mieste podľa článku 12 nariadenia o JMD 

1. Podľa článku 12 nariadenia o JMD s cieľom uskutočniť úlohy zverené jej nariadením o JMD 
vymenuje ECB tímy pre kontrolu na mieste, ako je ustanovené v článku 144, aby vykonávali 
všetky potrebné kontroly na mieste v prevádzkach právnických osôb, ako je uvedené v článku 10 
ods. 1 nariadenia o JMD. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 142 a podľa článku 12 ods. 3 nariadenia o JMD, sa kontroly na 
mieste vykonávajú na základe rozhodnutia o ECB, ktoré uvádza aspoň tieto skutočnosti: 

a) predmet a účel kontroly na mieste a 

b) skutočnosť, že bránenie výkonu kontroly na mieste kontrolovanou právnickou osobou sa 
považuje za porušenie rozhodnutia ECB v zmysle článku 18 ods. 7 nariadenia o JMD bez 
toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo. 

3. Ak kontrola na mieste nasleduje po vyšetrovaní vykonanom na základe rozhodnutia ECB, ako je 
uvedené v článku 142, a za predpokladu, že kontrola na mieste má ten istý účel a rozsah ako 
vyšetrovanie, úradníci a iné osoby poverené ECB a PVO majú právo vstúpiť do obchodných 
priestorov a na pozemky právnických osôb, ktoré podliehajú vyšetrovaniu na základe toho istého 
rozhodnutia v súlade s článkom 12 ods. 1 a 4 nariadenia o JMD a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 13 uvedeného nariadenia. 
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Článok 144 

Vytvorenie a zloženie tímov pre kontrolu na mieste 

1. ECB je zodpovedná za vytvorenie a zloženie tímov pre kontrolu na mieste a zapojenie príslušných 
vnútroštátnych orgánov v súlade s článkom 12 nariadenia o JMD. 

2. ECB vymenuje vedúceho tímu pre kontrolu na mieste spomedzi zamestnancov ECB a PVO. 

 

Článok 145 

Postup a oznámenie kontroly na mieste 

1. ECB oznámi právnickým osobám, ktoré podliehajú kontrole na mieste, rozhodnutie ECB uvedené 
v článku 143 ods. 2, totožnosť členov tímu pre kontrolu na mieste, najmenej päť pracovných dní 
pred začiatkom kontroly na mieste. ECB oznámi PVO členského štátu, v ktorom sa má vykonať 
kontrola na mieste, takúto kontrolu najneskôr týždeň pred upovedomením právnickej osoby, ktorá 
podlieha kontrole na mieste. 

2. Ak je to potrebné na riadne a účinné vykonávanie kontroly, ECB môže vykonať kontrolu na mieste 
bez predchádzajúceho oznámenia dohliadanému subjektu. PVO sa upovedomí čo najskôr, ako je to 
možné, pred začiatkom takejto kontroly na mieste. 

 

Článok 146 

Vykonávanie kontrol na mieste 

1. Tí, ktorí vykonávajú kontrolu na mieste, sa riadia pokynmi vedúceho tímu pre kontrolu na mieste. 

2. Ak je subjekt, ktorý podlieha kontrole na mieste, významným dohliadaným subjektom, vedúci tímu 
pre kontrolu na mieste je zodpovedný za koordináciu tímu pre kontrolu na mieste a spoločného 
dohliadacieho tímu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad významným dohliadaným subjektom. 
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ČASŤ XII 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 147 

Začiatok priameho dohľadu ECB, keď ECB prevezme svoje úlohy po prvýkrát 

1. ECB zašle každému dohliadanému subjektu najneskôr dva mesiace pred 4. novembrom 2014 
rozhodnutie, v súvislosti s ktorým prevezme úlohy, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, 
potvrdzujúce, že je významným dohliadaným subjektom. V prípade subjektov, ktoré sú členmi 
významnej dohliadanej skupiny sa rozhodnutie oznámi dohliadanému subjektu na najvyššej úrovni 
konsolidácie. Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť od 4. novembra 2014. 

2. Bez ohľadu na odsek 1, ak ECB začne vykonávať jej zverené úlohy pred 4. novembrom 2014, zašle 
dotknutému subjektu a dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom rozhodnutie. Pokiaľ v ňom 
nie je inak ustanovené, takéto rozhodnutie nadubudne účinnosť dňom doručenia. Dotknuté 
príslušné vnútroštátne orgány sú čo najskôr vopred informované o zámere vydať takéto 
rozhodnutie.  

3. Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 poskytne ECB príslušnému dohliadanému subjektu alebo 
v súvislosti s dohliadanou skupinou dohliadanému subjektu na najvyššej úrovni konsolidácie 
možnosť písomne uplatniť svoje pripomienky. 

 

Článok 148 

Vymedzenie formátu správy o priebehu doterajšieho dohľadu a rizikovom profile, ktorú majú 
ECB poskytnúť príslušné vnútroštátne orgány 

1. Príslušné vnútroštátne orgány oznámia ECB najneskôr do 4. augusta 2014 totožnosť úverových 
inštitúcií, ktorým udelili povolenie, ako aj správu o týchto úverových inštitúciách vo formáte, ktorý 
ECB spresní. 

2. Bez ohľadu na odsek 1, ak ECB začne vykonávať úlohy, ktoré sú jej zverené, pred 4. novembrom 
2014, môže požiadať príslušné vnútroštátne orgány, aby ECB oznámili totožnosť príslušných 
úverových inštitúcií, ako aj správu vo formáte, ktorý ECB spresní v primeranej dobe uvedenej vo 
svojej žiadosti. 

 

Článok 149 

Kontinuita prebiehajúcich postupov 

1.  Pokiaľ ECB nerozhodne inak, ak PVO začal postupy dohľadu, pre ktoré sa ECB stáva príslušnou 
na základe nariadenia o JMD a táto skutočnosť nastane pred 4. novembrom 2014, potom sa 
uplatňujú postupy ustanovené v článku 48. 

2.  Odchylne od článku 48 sa tento článok uplatňuje na spoločné postupy. 
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Článok 150 

Rozhodnutia príslušných vnútroštátnych orgánov týkajúce sa dohľadu 

Bez ohľadu na vykonávanie právomocí ECB, ktoré sú jej zverené nariadením o JMD, rozhodnutia 
týkajúce sa dohľadu prijaté príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pred 4. novembrom 2014 zostávajú 
zachované. 

 

Článok 151 

Členské štáty, ktorých menou sa stáva euro 

1. S výhradou odseku 2 za okolností, keď sa výnimka podľa článku 139 ZFEÚ zrušuje členskému 
štátu v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ, uplatňujú sa primerane články 148 až 150 v súvislosti 
s postupmi dohľadu alebo rozhodnutiami týkajúcimi sa dohľadu začatými alebo prijatými PVO 
takéhoto členského štátu. 

2. Odkaz na 4. november 2014 v článkoch 148 a 149 sa považuje za odkaz na dátum, kedy prijme 
príslušný členský štát euro. 

 

Článok 152 

Kontinuita existujúcich dojednaní 

Všetky existujúce dojednania o spolupráci s inými orgánmi, ktoré PVO uzavrel pred 4. novembrom 2014 
a ktoré sa aspoň čiastočne týkajú úloh prenesených na ECB nariadením o JMD, sa naďalej uplatňujú. 
ECB sa môže rozhodnúť byť súčasťou takýchto existujúcich dojednaní o spolupráci v súlade s postupom, 
ktorý sa vzťahuje na dotknuté dojednania, alebo môže vytvoriť nové dojednania o spolupráci s tretími 
stranami týkajúce sa úloh prenesených na ňu nariadením o JMD. PVO naďalej uplatňuje existujúce 
dojednania o spolupráci v rozsahu, v akom neboli nahradené dojednaniami ECB o spolupráci. Ak je to 
potrebné na vykonávanie existujúcich dojednaní o spolupráci, PVO je zodpovedný za poskytnutie pomoci 
ECB, najmä formou vykonávania jej práv a plnenia jej povinností na základe dojednaní v koordinácii 
s ECB. 
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Článok 153 

Záverečné ustanovenia 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. mája 2014. 

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so 
zmluvami. 

 

 

Vo Frankfurte nad Mohanom [deň, mesiac, rok] 

 

Za Radu guvernérov ECB 

 

 

prezident ECB 

Mario DRAGHI 
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