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KORT BEGRUNDELSE

Den 12. september 2012 vedtog Kommissionen en pakke af forslag for at oprette en fælles
tilsynsmekanisme, der omfatter:

 et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den 
Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter (forslaget om den fælles tilsynsmekanisme) og

 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. 
.../… om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i 
forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EBA-forslaget)

EBA-forslaget, der har til formål at tilnærme den eksisterende forordning (EU) nr. 1093/2010 
om oprettelse af Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) til den ændrede ramme for 
banktilsyn, er emnet for denne udtalelse.

Antallet og omfanget af ændringsforslag, som vil blive fremsat til forordning (EU) nr. 
1093/2010 afhænger imidlertid af den konkrete udformning af den fælles tilsynsmekanisme 
og den rolle, som EBA bør spille inden for denne.

De to forslag bør derfor behandles parallelt, og det er vigtigt at komme med et overordnet 
perspektiv for denne lovgivningspakke for banktilsyn.

Den fælles tilsynsmekanisme og EBA's rolle

Den nuværende finansielle og økonomiske krise har understreget behovet for, at Den 
Europæiske Union udvikler og bevæger sig i retning af en styrket økonomisk og politisk 
integration.

I denne proces i retning af en egentlig Økonomisk og Monetær Union anses det for afgørende 
at etablere en integreret finansiel ramme – den såkaldte europæiske bankunion – for at sikre 
det finansielle systems stabilitet, at genskabe tilliden til sektoren og fremme kreditinstitutters 
soliditet.

Et af de vigtigste aspekter ved bankunionen er oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme, som 
skal oprettes inden for rammerne af Den Europæiske Centralbank, og som omfatter 
euroområdet og er åben for alle medlemsstater uden for euroområdet. Overdragelsen af 
tilsynsopgaver til ECB vil blive baseret på artikel 127, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, som giver Rådet mulighed for på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet og Den Europæiske 
Centralbank at "overdrage Den Europæiske Centralbank specifikke opgaver i forbindelse med 
politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner bortset fra 
forsikringsselskaber."

Der er flere grunde til, at ECB bør være den institution, der har ansvaret for banktilsyn. Ud 
over det at TEUF, artikel 127, stk. 6, faktisk foreskriver, at tilsynsopgaver kan overdrages til 
ECB, mener vi, at ECB's inddragelse under hensyntagen til dens omfattende ekspertise inden 
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for finansiel stabilitet vil bidrage til at forbedre troværdigheden og effektiviteten af den 
integrerede tilsynsmekanisme. På den anden side er centralbankerne i hovedparten af 
medlemsstaterne ansvarlige for banktilsyn, og derfor er det som led i en langsigtet vision for 
en stærkere Økonomisk og Monetær Union også vigtigt at bruge denne mulighed til at styrke 
ECB's rolle som en egentlig centralbank. Endvidere har denne løsning i sammenligning med 
forslagene til den fremtidige oprettelse af en ny europæisk myndighed med ansvar for 
banktilsyn den fordel, at den ikke øger kompleksiteten i EU's institutionelle struktur.

Oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme i Den Europæiske Centralbanks regi giver 
imidlertid anledning til nogle forfatningsmæssige spørgsmål, navnlig med hensyn til 
situationen for de medlemsstater, som ikke har vedtaget euroen, men som ønsker at deltage i 
bankunionen. 

For det første da artikel 139 i TEUF udelukker medlemsstater med dispensation fra 
anvendelsesområdet i artikel 132 i TEUF, vil det dermed bevirke, at enhver retsakt, som er 
vedtaget af ECB, herunder henstillinger og udtalelser, kun kan finde anvendelse på 
medlemsstater i euroområdet, hvilket derfor rejser spørgsmålet, hvorvidt deltagelsen af 
medlemsstater uden for euroområdet fuldt ud er i overensstemmelse med traktaten. I artikel 6 
i forslaget til den fælles tilsynsmekanisme fastsættes, at medlemsstater uden for euroområdet 
vil kunne indgå et tæt tilsynssamarbejde med ECB, forudsat de opfylder visse betingelser. 
Disse betingelser indebærer, at disse medlemsstater forpligter sig til at sikre, at deres 
kompetente myndigheder vil overholde og anvende enhver foranstaltning i relation til 
kreditinstitutter, som ECB kræver, og forpligter sig til at vedtage nationale retsakter med 
henblik på at sikre, at dens kompetente nationale myndighed er forpligtet til at vedtage enhver 
foranstaltning i forbindelse med kreditinstitutter, som ECB kræver. Forpligtelsen til at 
anvende de retsakter, som vedtages af ECB, er derfor fastlagt på et frivilligt grundlag, og dette 
er fuldt ud i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Det andet problem vedrører inddragelsen af medlemsstater uden for euroområdet, som vælger 
at deltage i beslutningsprocessen. 

Det bør i denne forbindelse bemærkes, at forslaget til en fælles tilsynsmekanisme lægger op 
til, at repræsentanter for disse medlemsstater deltager i aktiviteterne i tilsynsrådet, som 
oprettes i medfør af forordningen, for at gennemføre planlægningen og udførelsen af ECB's 
opgaver inden for tilsyn med kreditinstitutter. Betingelserne for deres deltagelse i tilsynsrådets 
aktiviteter er fastsat i afgørelsen om etablering af et nært samarbejde og bør "give disse 
repræsentanter mulighed for at blive inddraget i videst muligt omfang under hensyn til de 
begrænsninger, der følger af statutten for ESCB og ECB, navnlig hvad angår integriteten af 
beslutningsprocessen" (betragtning 29).  

Tilsynsrådet kan imidlertid under de nuværende traktater kun udformes som et organ med 
opgave til at forberede, men ikke endeligt at træffe afgørelser vedrørende banktilsyn. ECB's 
Styrelsesråd bør stadig i sidste ende være ansvarlig for dets afgørelser, og dets 
sammensætning kan ikke ændres ved hjælp af afledt ret for at medtage centralbankchefer fra 
medlemsstater uden for euroområdet. 

Det vil være nødvendigt med en traktatændring på mellemlang sigt for at overvinde disse 
hindringer: En sådan ændring af traktaten kunne bestå af:
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 en ny bestemmelse, der skal indsættes i statutten for ESCB og ECB om oprettelse af 
tilsynsrådet som det besluttende organ for banktilsyn eller

 eller en ændring af artikel 283 i TEUF og artikel 10, stk. 1, i statutten, som foreskriver 
en særlig sammensætning af Styrelsesrådet, hvor medlemsstater uden for euroområdet 
vil være repræsenteret, som anvendes i forbindelse med udøvelse af beføjelser, der er 
overdraget i henhold til artikel 127, stk. 6, i TEUF, i overensstemmelse, hvad der sker 
i forbindelse med Økofins og Eurogruppens funktion.

Medlemsstater uden for euroområdet skal i mellemtiden og som en midlertidig løsning gives 
mulighed for fuld og lige deltagelse i tilsynsrådet, herunder med hensyn til stemmeret. Ud fra 
denne synsvinkel er det også vigtigt i videst mulig omfang at forbedre tilsynsrådets rolle ved 
f.eks. at indføre en forpligtelse for Styrelsesrådet til at begrunde afvigelser fra de forslag og 
forslag til afgørelser, som tilsynsrådet har udarbejdet. 

Endvidere og for på ny at bevare det indre finansielle marked skal EBA bevare sin rolle og 
alle sine eksisterende beføjelser og opgaver: den vil fortsat udvikle og sikre gennemførelsen 
af det fælles regelsæt, som finder anvendelse på alle medlemsstater og øge konvergensen 
mellem tilsynspraksis i hele Unionen. Herudover bør EBA have til opgave til at forberede en 
fælles tilsynshåndbog, som supplerer EU's fælles regelsæt og sikre sammenhæng inden for 
banktilsyn. Med henblik på dette er det afgørende at sikre, at EBA's beslutningsproces 
forbliver afbalanceret, og at ECB gøres til en kompetent myndighed i lighed med de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne uden for euroområdet. Da det er umuligt at give 
de medlemsstater uden for euroområdet, som ønsker at deltage i den fælles tilsynsmekanisme, 
ligebehandling i forhold til ECB's tilsynsafgørelser, kunne fjernelsen af "overhold eller 
forklar-bestemmelsen" overvejes som en løsning på mellemlang sigt, indtil en traktatændring 
løser dette problem for at sikre en mere afbalanceret position for disse lande.

Ud fra en forfatningsmæssig synsvinkel bør man behørigt behandle problemerne med en klar 
adskillelse mellem ECB's pengepolitik og dens tilsynsfunktioner og den nye 
tilsynsmyndigheds demokratiske ansvar.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Overdragelsen af tilsynsopgaver til 
ECB i banksektoren for en del af EU-
medlemsstaterne bør ikke på nogen måde 
hindre det indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i at fungere. Det er derfor 
nødvendigt for at sikre, at EBA fungerer 

(4) Overdragelsen af tilsynsopgaver til 
ECB i banksektoren for en del af EU-
medlemsstaterne bør ikke på nogen måde 
hindre det indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i at fungere. ECB bør 
derfor bevare sin rolle og alle sine 
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korrekt efter denne overdragelse. eksisterende beføjelser og opgaver: den 
bør fortsat udvikle og sikre 
gennemførelsen af det fælles regelsæt, 
som finder anvendelse på alle 
medlemsstater, og øge konvergensen 
mellem tilsynspraksis i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre, at tilsynspraksis er 
ensartet i hele Unionen, bør EBA også 
udvikle en fælles tilsynshåndbog for at 
supplere EU's fælles regelsæt.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I betragtning af de tilsynsopgaver, som 
overdrages ECB ved Rådets forordning 
(EU) nr. …/… [artikel 127, stk. 6, 
forordning], bør EBA også kunne varetage 
sine opgaver i forhold til ECB. For at 
sikre, at eksisterende mekanismer til 
tvistbilæggelse og tiltag i krisesituationer 
forbliver effektive, bør der tilvejebringes 
en passende procedure. Hvis ECB ikke 
efterlever tiltag, som EBA iværksætter for 
at bilægge tvister eller tage højde for 
krisesituationer, bør banken navnlig være 
forpligtet til at forklare årsagerne hertil. I 
det pågældende tilfælde forventes EBA, 
når det på grundlag af krav i EU-
lovgivning, som finder umiddelbar 

(5) I betragtning af de tilsynsopgaver, som 
overdrages ECB ved Rådets forordning 
(EU) nr. …/… [artikel 127, stk. 6, 
forordning], bør EBA kunne varetage sine 
opgaver i forhold til ECB på samme måde 
som i forhold til andre 
tilsynsmyndigheder.
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anvendelse, er muligt, at vedtage en 
individuel afgørelse rettet til den berørte 
finansielle institution.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Afstemningsreglerne i tilsynsrådet bør 
tilpasses, særlig med hensyn til afgørelser 
vedtaget af EBA med simpelt flertal, for at 
sikre, at der tages passende højde for alle 
medlemsstaters interesser, og for at gøre 
det muligt for EBA at fungere korrekt, med 
det formål at bevare og udvide det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser.

(6) For at sikre, at der tages passende højde 
for alle medlemsstaters interesser, og for at 
gøre det muligt for EBA at fungere korrekt, 
med det formål at bevare og udvide det 
indre marked for finansielle 
tjenesteydelser, er det afgørende at sikre 
retfærdig repræsentation af alle 
medlemsstater i EBA's beslutningsproces.
Afstemningsreglerne i tilsynsrådet bør 
tilpasses, særlig med hensyn til afgørelser 
vedtaget af EBA med simpelt flertal.

Or. en

Ændringsforslag5
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1093/2010
Artikel 8 – stk.  2 – litra k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 8, stk. 2, indsættes følgende 
litra:
"k) udvikle en fælles tilsynshåndbog."

Or. en
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Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1093/2010
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3 affattes således:
"3. Hvis Rådet har vedtaget en afgørelse 
i medfør af stk. 2 og i ekstraordinære 
tilfælde, hvor det er nødvendigt med 
koordinerede tiltag fra de kompetente 
myndigheders side som reaktion på 
ugunstige udviklinger, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede funktion 
og integritet eller stabiliteten af hele 
eller en del af det finansielle system i 
Unionen i alvorlig fare, kan 
myndigheden vedtage individuelle 
afgørelser, hvorved den kræver, at de 
kompetente myndigheder tager de 
nødvendige skridt i overensstemmelse 
med den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning for at imødegå sådanne 
udviklinger, ved at påse, at finansielle 
institutioner og kompetente 
myndigheder opfylder kravene i denne 
lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – led b
Forordning (EU) nr. 1093/2010
Artikel 18 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende stykke indsættes efter stk. 3: udgår
"3a. Hvis myndigheden anmoder ECB 
som kompetent myndighed om at tage de 
nødvendige skridt, jf. stk. 3, efterlever 
ECB anmodningen eller giver højst 48 
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timer senere myndigheden en passende 
begrundelse for ikke-overholdelse."

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1093/2010
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 19, stk. 1, affattes således:
"1. Er en kompetent myndighed uenig i 
en anden [...] kompetent myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag — med 
hensyn til fremgangsmåde eller indhold 
— i tilfælde, der er specificeret i de 
retsakter, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, kan myndigheden efter 
anmodning fra en eller flere af de 
berørte kompetente myndigheder bistå 
disse myndigheder med at nå til enighed 
i overensstemmelse med proceduren i 
nærværende artikels stk. 2-4, uden at 
dette i øvrigt indskrænker de beføjelser, 
der er fastlagt i artikel 17.
I tilfælde, der er specificeret i den 
lovgivning, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, og hvor der på grundlag af 
objektive kriterier kan konstateres 
uenighed mellem forskellige kompetente 
myndigheder [...], kan myndigheden på 
eget initiativ bistå disse myndigheder 
med at nå til enighed i overensstemmelse 
med proceduren i stk. 2-4."

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Forordning (EU) nr. 1093/2010
Artikel 19 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I artikel 19 indsættes følgende stykke 
efter stk. 3:

udgår

"3a. Hvis myndigheden anmoder ECB 
som kompetent myndighed om at tage 
eller undlade at tage specifikke skridt, jf. 
stk. 3, efterlever ECB anmodningen eller 
giver højst 10 arbejdsdage efter 
modtagelse af anmodningen myndigheden 
en passende begrundelse for ikke-
overholdelse."

Or. en


