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BANKUNIONEN

Bankunionen blev oprettet som en reaktion på den finansielle krise og består for
øjeblikket af to elementer, nemlig den fælles tilsynsmekanisme (SSM) og den fælles
afviklingsmekanisme (SRM). SSM fører tilsyn med de største og vigtigste banker i
euroområdet direkte på EU-plan, mens formålet med SRM er at afvikle nødlidende
banker på en velordnet måde med minimale omkostninger for skatteyderne og
realøkonomien. Et tredje element, en europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS),
blev accepteret som en lovgivningsmæssig prioritet for 2021, men dette blev trukket
tilbage i 2022.

RETSGRUNDLAG

Artikel 114 og 127, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF).

MÅL

Bankunionen er et væsentligt supplement til Den Økonomiske og Monetære Union
(ØMU) og det indre marked. Den samler ansvaret for tilsyn, afvikling og finansiering
på EU-plan og tvinger banker i euroområdet til at følge de samme regler. Disse regler
sikrer navnlig, at bankerne tager afmålte risici, og at nødlidende banker kan afvikles
på en velordnet måde med mindst mulig indvirkning på realøkonomien og de offentlige
finanser i de deltagende EU-lande.

RESULTATER

A. Køreplan for bankunionen
I december 2012 udarbejdede formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde
med formændene for Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB)
og Eurogruppen en konkret og tidsbunden køreplan for opnåelsen af en egentlig
Økonomisk og Monetær Union (ØMU). En af de centrale dele af denne køreplan var
oprettelsen af en mere integreret finansiel ramme, dvs. bankunionen.
B. Aftale om SSM
I marts 2013 nåede Parlamentet og Rådet frem til en politisk aftale om oprettelse af
den første søjle i bankunionen, den fælles tilsynsmekanisme (SSM), som omfatter alle
banker i euroområdet. Medlemsstater uden for euroområdet kan frivilligt tilslutte sig
SSM. SSM, som har været i drift siden november 2014, er lagt ind under ECB og
er ansvarlig for det direkte tilsyn med de største og mest signifikante bankgrupper,
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mens de nationale tilsynsmyndigheder fortsat vil føre tilsyn med de øvrige banker
under ECB's ultimative ansvar. Kriterierne for at afgøre, om banker betragtes som
signifikante — og dermed falder ind under ECB's direkte tilsyn — er fastsat i SSM-
forordningen og SSM-rammeforordningen og vedrører en banks størrelse, økonomiske
betydning, grænseoverskridende aktiviteter og behov for direkte offentlig støtte. I tråd
med udviklingen af disse kriterier ændrer det konkrete antal banker, der er under direkte
tilsyn af ECB, sig over tid. ECB kan desuden til enhver tid beslutte at klassificere en
bank som signifikant, hvis det er nødvendigt for at sikre konsekvent anvendelse af høje
tilsynsstandarder.
For at undgå en potentiel interessekonflikt er der klare regler for den organisatoriske og
driftsmæssige adskillelse af ECB's roller inden for henholdsvis tilsyn og pengepolitik.
C. Omfattende vurdering
Inden ECB indledte sine tilsynsopgaver, foretog den et »finansielt sundhedstjek«,
kaldet »omfattende vurdering«, bestående af en gennemgang af aktivernes kvalitet
og en stresstest. Formålet med denne øvelse var at opnå større gennemsigtighed
i bankernes balancer for at sikre et pålideligt udgangspunkt. Resultaterne, der blev
offentliggjort den 27. oktober 2014, viste, at 25 ud af 130 deltagende banker havde for
lidt kapital.
Alle banker gennemgår et tilsvarende »finansielt sundhedstjek«, når de først kommer
under direkte tilsyn. I forlængelse af Bulgariens anmodning om, at der blev oprettet et
tæt samarbejde mellem ECB og den bulgarske nationalbank, foretog ECB f.eks. en
omfattende vurdering af seks bulgarske banker, hvis resultater heraf blev offentliggjort
i juli 2019. ECB afsluttede i juli 2021 en omfattende vurdering af to italienske banker,
en estisk bank og en litauisk bank.
D. Den fælles afviklingsmekanisme
I marts 2014 nåede Parlamentet og Rådet til politisk enighed om oprettelse af den
anden søjle i bankunionen, den fælles afviklingsmekanisme (SRM). Hovedformålet
med SRM er at sikre, at bankkrak i bankunionen håndteres effektivt med minimale
omkostninger for skatteyderne og realøkonomien. Dette betyder, at når der er brug
for at skride ind, vil en central myndighed — Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) —
påtage sig ansvaret for beslutningen om at iværksætte afviklingen af en bank, mens
beslutningen i praktisk henseende vil blive gennemført i samarbejde med de nationale
afviklingsmyndigheder. SRB indledte sit arbejde som selvstændigt EU-agentur i januar
2015 og blev fuldt operationelt i januar 2016.
I juni 2017 vedtog SRB sin første afviklingsafgørelse, i sagen om Banco Popular. SRB
besluttede imidlertid i juni 2017 ikke at træffe afviklingsforanstaltninger for så vidt angår
Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca, i februar 2018 for så vidt angår ABLV
Bank AS og dens datterselskab ABLV Bank Luxembourg S.A., og i august 2019 for så
vidt angår AS PNB Banka.
E. Den Fælles Afviklingsfond
Selv om reglerne for bankunionen tilsigter, at enhver afvikling i første række finansieres
af en banks aktionærer, og, om nødvendigt, delvis også af bankens kreditorer, er
der nu også en anden finansieringskilde, der kan træde til, hvis aktionærernes eller
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kreditorernes bidrag ikke rækker, nemlig Den Fælles Afviklingsfond (SRF). Bidragene til
SRF skal indbetales af bankerne over otte år. Den Fælles Afviklingsfonds målstørrelse
er fastsat til 1 % af de dækkede indskud ved udgangen af 2023. I juli 2021 var Den
Fælles Afviklingsfond på ca. 52 mia. EUR. Under hensyntagen til den aktuelle årlige
vækst i dækkede indskud vil fonden ende med en beholdning på næsten 70 mia.
EUR. I november 2020 nåede Eurogruppen til enighed om at fremme den fælles
bagstopperordning for SRF (en kreditlinje fra ESM, hvis der er behov for det) inden
begyndelsen af 2022.
F. Direktivet om genopretning og afvikling af banker
De nye regler for byrdedeling, der finder anvendelse i tilfælde af bankafviklinger, er
fastlagt i direktivet om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter
og investeringsselskaber (BRRD), som Parlamentet vedtog i april 2014. I BRRD
fastsættes der måder, hvorpå nødlidende banker kan afvikles uden at lade
skatteyderne betale regningen i henhold til princippet om, at tab i første
omgang skal dækkes af aktionærer og kreditorer snarere end ved at gribe til
statslige midler. Lovgivningsmæssige procedurer til ændring af BRRD, navnlig
med henblik på at indarbejde internationale standarder for tabsabsorberings- og
rekapitaliseringskapacitet, blev vedtaget af Parlamentet i april 2019 (se punkt G).
G. Det fjerde kapitalkravsdirektiv (CRD) og kapitalkravsforordningen (CRR)
Gennem minimumskapitalkrav defineres det, hvor meget kapital en bank skal ligge inde
med for at blive betragtet som sikker og i stand til at håndtere driftstab på egen hånd.
Den finansielle krise viste, at de tidligere lovgivningsmæssige minimumskapitalkrav
reelt var for lave i forbindelse med en større krise. Det blev derfor på internationalt plan
vedtaget at øge de respektive minimumsgrænser (Basel III-principperne). I april 2013
vedtog Parlamentet to retsakter, som gennemfører kapitaldækningskravene for banker
i europæisk ret: det fjerde kapitalkravsdirektiv (CRD) og kapitalkravsforordningen
(CRR). CRD og CRR trådte i kraft i januar 2014.
Med et fælles regelsæt for alle banker i EU skabes der mere ensartede
konkurrencevilkår på det indre marked. I de retsakter, der blev vedtaget af Parlamentet,
var der stadig nogle tekniske detaljer, som skulle fastlægges endeligt. Kommissionen
fik derfor beføjelse til at udarbejde udkast til supplerende retsakter (såkaldte niveau 2-
foranstaltninger), hvor de manglende tekniske detaljer præciseres.
I november 2016 fremlagde Kommissionen en omfattende pakke af reformer for at
ændre reglerne i CRD og CRR. I Parlamentet blev de to lovgivningsmæssige forslag
om ændring af CRD og CRR forhandlet sideløbende. Økonomi- og Valutaudvalget
i Parlamentet vedtog sin samlede betænkning om de foreslåede ændringsretsakter
i juni 2018. I juni 2019 blev det ændrede kapitalkravsdirektiv (CRD V) og den ændrede
kapitalkravsforordning (CRR II) offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
H. Direktivet om genopretning og afvikling af banker
I november 2015 fremsatte Kommissionen et lovgivningsmæssigt forslag, der har
til formål at føje endnu et element til Bankunionen, nemlig den europæiske
indskudsforsikringsordning (EDIS). Kommissionens oprindelige forslag byggede på
eksisterende nationale indskudsgarantiordninger og anbefalede en gradvis indførelse
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af EDIS. Den havde udformet forslaget, så det samlet set var omkostningsneutralt for
banksektoren (dog skulle mere risikobetonede banker betale højere bidrag end mere
sikre banker), og foreslog supplerende sikkerhedsforanstaltninger og foranstaltninger
til reduktion af bankrisici.
Europa-Parlamentets ordfører offentliggjorde sit udkast til betænkning om EDIS
i november 2016. Efterfølgende drøftelser i Parlamentet og Rådet afslørede
divergerende holdninger til udformningen af systemet i den afsluttende fase. For at lette
fremskridt offentliggjorde Kommissionen i oktober 2017 en supplerende meddelelse,
hvori den foreslog forskellige muligheder med hensyn til udformningen af EDIS. I
december 2020 nåede de tre EU-institutioner til enighed om de lovgivningsmæssige
prioriteter for 2021, herunder EDIS, i det tilhørende arbejdsdokument. På eurotopmødet
i juni 2021 gentog lederne deres fulde engagement i fuldførelsen af bankunionen
og opfordrede Eurogruppen til snarest at nå til enighed om en trinvis og tidsbunden
arbejdsplan. Ifølge erklæringen af 16. juni 2022 om bankunionens fremtid besluttede
Eurogruppen imidlertid at fokusere på at styrke den fælles ramme for bankkrisestyring
og nationale indskudsgarantiordninger først. Eventuelle resterende elementer, der skal
styrke og fuldføre bankunionen, vil først blive revideret efterfølgende.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Som en reaktion på køreplanen for en egentlig ØMU vedtog Parlamentet den
20. november 2012 en beslutning med titlen »Hen imod en egentlig Økonomisk
og Monetær Union« med henstillinger til Kommissionen om at etablere en egentlig
bankunion. Ved at vedtage retsakter om SSM, SRM, indskudsgarantiordninger, BRRD
og CRD IV i 2013 og 2014 bidrog Europa-Parlamentet væsentligt til at etablere en
egentlig bankunion.
Disse retsakter giver Parlamentet en rolle i kontrollen med de nyetablerede institutioner.
ECB er i sin tilsynsrolle (dvs. SSM) ansvarlig over for Parlamentet og Rådet.
De nærmere retningslinjer for dens ansvar over for Parlamentet er fastlagt i en
interinstitutionel aftale (IIA) mellem Parlamentet og ECB.
Indtil videre har 23 regelmæssige offentlige høringer af formanden for SSM fundet sted i
Økonomi- og Valutaudvalget (i marts 2014, november 2014, marts 2015, oktober 2015,
marts 2016, juni 2016, november 2016, marts 2017, juni 2017, november 2017,
marts 2018, juni 2018, november 2018, marts 2019, september 2019, december 2019,
maj 2020, oktober 2020, marts 2021, juli 2021, oktober 2021, marts 2022 og juni 2022).
Samme fremgangsmåde gælder for Den Fælles Afviklingsinstans, hvis formand mindst
én gang hvert kalenderår deltager i en høring i det kompetente udvalg i Parlamentet
om gennemførelsen af instansens afviklingsopgaver. Indtil videre har 20 offentlige
høringer af SRB fundet sted i Økonomi- og Valutaudvalget (i juni 2015, januar 2016,
juli 2016, december 2016, marts 2017, juli 2017, december 2017, marts 2018, juli 2018,
december 2018, april 2019, juli 2019, december 2019, maj 2020, oktober 2020,
marts 2021, juli 2021¸ december 2021, marts 2022 og juli 2022).
De detaljerede bestemmelser om SRB's ansvarlighed over for Parlamentet og
relaterede praktiske retningslinjer er fastlagt i en interinstitutionel aftale mellem
Parlamentet og SRB, der blev offentliggjort den 24. december 2015.
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