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EUROPEISKA SYSTEMET FÖR
FINANSIELL TILLSYN (ESFS)

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem som
består av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå och som syftar till att
säkerställa en enhetlig och konsekvent finansiell tillsyn i EU. ESFS består av
Europeiska systemrisknämnden (ESRB), de tre europeiska tillsynsmyndigheterna
(ESA-myndigheterna, dvs. Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten, (Eiopa) – och de nationella tillsynsmyndigheterna.
ESFS har kontinuerligt utvecklats för att beakta nya situationer, särskilt den nya
bankunionen, målet att utveckla en kapitalmarknadsunion och Förenade kungarikets
utträde ur EU.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 114 och 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

BAKGRUND OCH SYFTE

Den finansiella sektorn styrs av en strikt reglerings- och tillsynsram som är utformad
för att främja finansiell stabilitet och skydda finanstjänstkunderna. I EU:s lagstiftning
fastställs regler och standarder som finansinstituten måste följa. Tillsynen är en
övervakningsprocess för att säkerställa att finansinstituten tillämpar dessa regler och
standarder korrekt. Den globala finanskrisen 2007-2008 blottlade bland annat behovet
av att förbättra och stärka den europeiska reglerings- och tillsynsstrukturen. Därför
har EU genomfört ett stort antal reformer för att se över hur EU:s finanssektor
regleras och övervakas. I enlighet med rekommendationerna i De Larosière-
expertgruppens rapport om stärkande av den europeiska tillsynsstrukturen inrättades
ESFS år 2010. Verksamheten inleddes den 1 januari 2011. ESFS består av
Europeiska systemrisknämnden (ESRB), de tre europeiska tillsynsmyndigheterna
(ESA-myndigheterna) – dvs. Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) – ESA-myndigheternas gemensamma kommitté,
samt de nationella tillsynsmyndigheterna.
ESFS huvudsakliga syfte är att se till att gällande regler för den finansiella sektorn
tillämpas korrekt i alla medlemsstater så att den finansiella stabiliteten bevaras,
förtroendet främjas och skyddet för konsumenterna säkras. ESFS har också som mål
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att utveckla en gemensam tillsynskultur och skapa bättre förutsättningar för en inre
finansmarknad i EU.
ESFS är ett system som kombinerar mikro- och makrotillsyn. Det främsta syftet
med mikrotillsyn är att minska sannolikheten för och begränsa effekterna av enskilda
finansinstituts fallissemang och därigenom skydda dessa instituts kunder. Enskilda
finansinstituts sundhet kan också få återverkningar på andra institut på grund av risken
för smittoeffekter. Makrotillsynen handlar om exponeringen av det finansiella systemet
som helhet mot gemensamma risker, och syftar till att begränsa trångmålen så att den
övergripande ekonomin skyddas från betydande förluster i real produktion.
Den globala finanskrisen 2007-2008 visade hur EU:s tillsynsstruktur före krisen
lade alltför stor vikt på tillsynen av enskilda finansinstitut och alltför lite vikt
på makrotillsynsaspekter. Ett specifikt organ – ESRB – inrättades därför och
fick ansvaret för makroövervakningen av EU:s finansiella system och för att
förebygga och minska systemrisker. Mikrotillsynen utförs av EBA, Esma och
Eiopa inom var sin finanstjänstsektor: bank, kapitalmarknad och försäkring.
De tre mikrotillsynsmyndigheterna arbetar tillsammans i sektorsövergripande och
övergripande frågor i den gemensamma kommittén.

RAMAR

A. Mikrotillsyn
I EU består mikrotillsynen av ett flernivåsystem av myndigheter som kan indelas
utifrån sektorn (bank, försäkring och värdepappersmarknader) och nivån av tillsyn och
reglering (EU eller nationell nivå).
1. De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna)
EBA, Eiopa och Esma är EU-byråer som är egna juridiska personer och som företräds
av sina respektive ordförande. ESA-myndigheterna måste agera oberoende och
uteslutande i hela unionens intresse. De är ansvariga inför parlamentet och rådet.
ESA-myndigheternas främsta mål, enligt vad som fastställs i deras respektive
förordningar (ESA-förordningarna), är att skydda allmänintresset genom att bidra till
att stärka det finansiella systemets stabilitet och effektivitet. ESA-myndigheterna bidrar
rent konkret till att
— förbättra den inre marknadens funktion, särskilt genom reglering och tillsyn på en

sund, verkningsfull och enhetlig nivå,

— säkerställa finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta
funktion,

— stärka den internationella samordningen av tillsynen,

— förebygga tillsynsarbitrage och främja likvärdiga konkurrensvillkor,

— säkerställa att ingåendet av relevanta risker regleras och övervakas på lämpligt
sätt,

— stärka konsumentskyddet.

— skapa större enhetlighet i tillsynspraxisen på den inre marknaden,
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ESA-myndigheterna bidrar till att ett enhetligt regelverk utvecklas genom att utarbeta
två olika typer av tekniska standarder (tekniska standarder för tillsyn och tekniska
standarder för genomförande), vilka antas av kommissionen (som delegerade
akter eller genomförandeakter). I syfte att öka tillsynskonvergensen utfärdar ESA-
myndigheterna riktlinjer och rekommendationer, och har vissa befogenheter i fall då
nationella tillsynsmyndigheter överträder EU-lagstiftningen, i krissituationer och vid
oenighet mellan behöriga nationella myndigheter.
ESA-myndigheterna har var och en inom sin relevanta verksamhetssektor i uppdrag
att i samråd med ESRB utarbeta kriterier för att identifiera och kvantifiera systemrisker
och utforma ett lämpligt stresstest för de institut som de ansvarar för. ESA-
myndigheterna initierar och samordnar också EU-omfattande stresstester för att
bedöma finansmarknadsaktörers motståndskraft. Finansmarknadsaktörer som kan
utgöra en systemrisk måste då underkastas skärpt tillsyn.
De tre ESA-myndigheterna är organiserade på samma sätt. Deras ledningsstruktur
består av tillsynsstyrelsen, förvaltningsstyrelsen, ordföranden och verkställande
direktören. Tillsynsstyrelsen är det huvudsakliga beslutsfattande organet och består av
ordföranden, chefen för den behöriga tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat och en
företrädare för var och en av kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB), ESRB
och de två andra ESA-myndigheterna.
a. Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), ändrad
genom senare lagstiftning.
EBA var först placerad i London men flyttades till Paris i juni 2019 till följd av
Förenade kungarikets utträde ur EU. I EBA:s ansvarsområde ingår kreditinstitut,
finansiella konglomerat, värdepappersföretag, betalinstitut och e-penninginstitut. I och
med översynen 2019 fick EBA också i uppdrag att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
b. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten), ändrad genom senare lagstiftning.
Eiopa har sitt säte i Frankfurt am Main. Eiopa är framför allt inriktad på
försäkrings- och återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare, finansiella konglomerat
och tjänstepensionsinstitut (IORP). Eiopas bidrag till det gemensamma regelverket
för försäkringar och tjänstepensioner sker framför allt genom Solvens II- och IORP-
ordningarna.
c. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten) ändrad genom senare lagstiftning.
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Esma har sitt säte i Paris. Esmas behörighetsområde omfattar kapitalmarknader
och deras aktörer (börser, handlare, fonder, etc.). I EU har Esma ensamt ansvar
för registrering av, tillsyn över och sanktionsåtgärder mot kreditvärderingsinstitut
och transaktionsregister. Esma har också ansvar för erkännande av tredjeländers
centrala motparter och transaktionsregister och för certifiering och godkännande av
kreditvärderingsinstitut i tredjeland.
2. Gemensamma organ
a. Den gemensamma kommittén för ESA-myndigheterna
Den gemensamma kommittén ansvarar för övergripande och sektorsövergripande
samordning i syfte att säkerställa en konsekvent sektorsövergripande tillsyn. I enlighet
med ESA-förordningarna innefattar detta följande områden: finansiella konglomerat,
bokföring och revision, mikroprudentiella analyser av sektorsövergripande
utvecklingstendenser samt av risker och sårbarheter för den finansiella stabiliteten.
investeringsprodukter och finansiella tjänster för icke-professionella investerare,
konsument- och investerarskyddsfrågor, cybersäkerhet och informationsutbyte mellan
ESRB och ESA-myndigheterna. Den gemensamma kommittén ansvarar också för att
lösa tvister mellan ESA-myndigheterna i sektorsövergripande frågor.
Den gemensamma kommittén består av ordförandena för ESA-myndigheterna (och
eventuella underkommittéer) och leds av en av ESA-myndigheternas ordförande under
en roterande tolvmånadersperiod. Ordföranden i den gemensamma kommittén är
också vice ordförande i ESRB. Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst
varannan månad.
b. Överklagandenämnd
Överklagandenämnden är oberoende från de tre ESA-myndigheterna och ansvarar
för överklaganden från de parter som berörs av ESA-myndigheternas beslut. Den
består av sex ledamöter och sex suppleanter som utses av ESA-myndigheterna för
en mandatperiod på fem år, på grundval av en kortlista som kommissionen föreslagit.
Överklagandenämndens beslut kan överklagas till Europeiska unionens domstol.
3. Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.
Varje medlemsstat utser sina egna behöriga nationella tillsynsmyndigheter som ska
ingå i ESFS och vara representerade i ESA-myndigheterna.
B. Makrotillsyn – Europeiska systemrisknämnden (ESRB)
Rättslig grund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om
makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en
europeisk systemrisknämnd, ändrad genom senare lagstiftning, och rådets förordning
(EU) nr 1096/2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter
angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet.
ESRB utövar makrotillsyn på EU-nivå. ESRB har till uppgift att förhindra och minska
systemrisker för den finansiella stabiliteten mot bakgrund av den makroekonomiska
utvecklingen. Enligt inrättandeförordningarna har ESRB olika uppgifter och instrument,
bland annat att samla in och analysera relevant information, identifiera och rangordna
systemrisker, utfärda varningar och rekommendationer och övervaka att de följs,
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lämna en bedömning till rådet när ESRB bedömer att en akut situation kan komma
att uppstå, samarbeta med andra delar av ESFS, samordna sina åtgärder med
internationella finansiella organisationer såsom Internationella valutafonden (IMF) och
Rådet för finansiell stabilitet (FSB), samt genomföra uppgifter som fastställs i annan
unionslagstiftning.
ESRB består av en styrelse, en styrkommitté, två rådgivande organ (en rådgivande
vetenskaplig kommitté och en rådgivande teknisk kommitté) samt ett sekretariat.
ECB ger analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd till ESRB. ECB:s
ordförande är även ordförande för ESRB.
C. Samarbete på olika nivåer
Finansmarknaderna är komplexa, sammankopplade och alltmer globaliserade. Det
är därför viktigt med samordning och samarbete mellan de tillsynsmyndigheter som
ansvarar för olika enheter och sektorer, både inom EU och globalt. Tack vare
förordningarna om inrättande av ESFS finns det ett antal verktyg och mekanismer för
samarbete mellan de enskilda tillsynsmyndigheterna på EU-nivå. I detta sammanhang
spelar ESA-myndigheterna en viktig samordnande roll. De olika enheterna inom ESFS
samordnar också med olika internationella institutioner, bland annat i tillsynsforum
såsom Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco), rådet för finansiell
stabilitet (FSB) och IAIS (International Association of Insurance Supervisors), och med
tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Utveckling av tillsynssystemet
EU:s reglerings- och tillsynsram har fortsatt att utvecklas med tiden. Under och
efter den globala finanskrisen 2007–2008 stod det klart att en djupare integration av
banktillsynen i euroområdet var nödvändig. EU:s bankunion[1] inrättades 2013 och
blev operativ i november 2014, och med den infördes nya element och aktörer. Den
gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är som en av bankunionens huvudpelare en
särskilt viktig del av tillsynsramen.
Enligt SSM:s inrättandeförordning är det ECB som är banktillsynsmyndighet för
de största bankerna (betydande kreditinstitut) i euroområdets medlemsstater samt
i medlemsstater utanför euroområdet som beslutar sig för att ansluta sig till
detta tillsynssystem. För detta ändamål har ECB:s styrstruktur anpassats genom
inrättandet av en tillsynsnämnd. ECB:s uppgifter är bland annat att auktorisera
kreditinstitut, säkerställa överensstämmelse med tillsynskrav och andra regleringskrav
och genomföra tillsynsgranskningar. De nationella banktillsynsmyndigheterna fortsätter
att övervaka de övriga bankerna. Utöver dessa mikrotillsynsuppgifter har ECB också
makrotillsynsuppgifter och förfogar över verktyg för detta. För att säkerställa en enhetlig
tillsyn samarbetar ECB också nära med de nationella banktillsynsmyndigheterna inom
SSM och med de andra myndigheterna som utgör ESFS, särskilt EBA.
Dessutom inrättades den gemensamma resolutionsmekanismen för banker som
omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen och den blev operativ 2016.
Den gemensamma resolutionsmekanismen gör det möjligt att effektivt hantera
bankresolution genom en gemensam resolutionsnämnd och en en gemensam

[1]För mera information om bankunionen se nedan och faktabladet (2.6.5) om detta ämne.
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resolutionsfond som finansieras av banksektorn. Den syftar till välordnad resolution
av banker på obestånd med minsta möjliga kostnader för skattebetalarna och
realekonomin.
I strävan efter att bygga upp en kapitalmarknadsunion i EU, och som en del av
ett bredare spektrum av åtgärder, avslutades en överysn 2019 av ESFS-ramen
genom en ändring av inrättandeförordningarna för ESA-myndigheterna och ESRB.
Syftet med ändringarna var att stärka ESA-myndigheternas befogenheter, styrning och
finansiering och att förbättra ESRB:s kapacitet att övervaka det finansiella systemet
och upptäcka risker för den finansiella stabiliteten. ESA-myndigheterna fick ytterligare
en uppsättning befogenheter, bland annat en förstärkt roll för EBA när det gäller
bekämpning av penningtvätt, förbättrade Eiopa-verktyg för att främja enhetlighet i
tillsynen på försäkringsområdet och förstärkt direkt tillsyn av Esma på andra områden
av kapitalmarknaderna (dvs. marknadsmissbruk, kritiska EU-referensvärden och
leverantörer av datarapporteringstjänster). Översynen innehöll också vissa åtgärder för
att hantera nya utmaningar och möjligheter, såsom den ökade betydelsen av hållbar
finansiering och ny utveckling på det finanstekniska området (fintech).
Den senaste översynen av ESA-myndigheternas verksamhet planerades i 2020
års handlingsplan för kapitalmarknadsunionen och slutfördes i maj 2022. Den
föreslog att riktade ändringar skulle genomföras för att främja tillsynskonvergens
i sektorslagstiftningen och fortsätta reflektionsprocessen om möjliga ytterligare
förbättringsområden.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Som medlagstiftare har parlamentet spelat en viktig roll när det gäller att skapa
inrättandelagstiftningen för ESFS. Dessutom har parlamentet en granskningsroll när
det gäller de åtgärder som antas för att utveckla det enhetliga regelverket, dvs.
delegerade akter (inbegripet tekniska standarder för tillsyn) och genomförandeakter
(inbegripet tekniska genomförandestandarder). ESA-myndigheternas ordförande och
verkställande direktörer måste bekräftas av parlamentet. Parlamentet har också en
omfattande rätt till information, och erhåller exempelvis det årliga arbetsprogrammet,
det fleråriga arbetsprogrammet och ESA-myndigheternas årsrapporter. Dessutom kan
parlamentet begära in yttranden från ESA-myndigheterna. Parlamentet röstar också
varje år om huruvida ansvarsfrihet ska beviljas för de olika ESA-myndigheternas
budgetar.
Dessutom har parlamentet och ECB ingått ett interinstitutionellt avtal (2013/694/EU)
för att säkerställa ansvarsfrihet  för och kontroll över utövandet av de uppgifter som
anförtrotts ECB inom SSM-ramen. Parlamentet beslutar särskilt om godkännande
av den kandidat som ECB föreslagit som ordförande och vice ordförande för
tillsynsnämnden genom omröstning i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
och i kammaren. Tillsynsnämndens ordförande deltar också i regelbundna utfrågningar
och diskussioner med ledamöter av Europaparlamentet för att presentera ECB:s
årsrapport om tillsynsverksamheten och ge förklaringar till ECB:s utförande av sina
tillsynsuppgifter och även besvara frågor från ledamöter av Europaparlamentet.
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