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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 12 september 2012 antog kommissionen ett paket med förslag om att inrätta en 
gemensam tillsynsmekanism som omfattar följande:

 Ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (förslaget till en 
gemensam tillsynsmekanism). 

 Ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med rådets förordning (EU) nr …/… 
om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken 
för tillsyn över kreditinstitut (förslaget till Europeiska bankmyndigheten). 

I detta yttrande behandlas förslaget till Europeiska bankmyndigheten, vilket syftar till att 
anpassa den nuvarande förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av Europeiska 
bankmyndigheten till den ändrade ramen för banktillsyn.

Antalet ändringar, liksom räckvidden för dessa, av förordning (EU) nr 1093/2010 kommer att 
avgöras av den konkreta utformningen av den gemensamma tillsynsmekanismen och 
Europeiska bankmyndighetens roll inom ramen för denna. 

 De två förslagen måste därför behandlas parallellt och det är viktigt med ett övergripande 
perspektiv när det gäller detta lagstiftningspaket för banktillsyn. 

Den gemensamma tillsynsmekanismen och Europeiska bankmyndighetens roll

Den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen har visat att Europeiska unionen måste 
utvecklas och gå mot en mer långtgående ekonomisk och politisk integration. 

I denna process mot en verklig ekonomisk och monetär union är det mycket viktigt att 
fastställa en integrerad finansiell ram – den så kallade europeiska bankunionen - för att 
garantera det finansiella systemets stabilitet, återställa sektorns trovärdighet och främja sunda 
kreditinstitut.

Ett av huvudinslagen i bankunionen är inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism under 
ledning av Europeiska centralbanken, som ska täcka euroområdet och vara öppen för alla 
medlemsstater utanför euroområdet. Tilldelningen av tillsynsuppgifter till ECB kommer att 
baseras på artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken rådet 
med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och 
Europeiska centralbanken, får “tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i 
samband med tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av 
försäkringsföretag”.

Det finns flera skäl till att ECB bör vara den institution som ansvarar för banktillsyn. Utöver 
det faktum att det i artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges att 
tillsynsuppgifter kan tilldelas ECB, anser vi att ECB:s medverkan, med beaktande av bankens 
betydande expertis när det gäller finansiell stabilitet, kommer att bidra till att förbättra den 
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integrerade tillsynsmekanismens trovärdighet och effektivitet. Å andra sidan är 
centralbankerna i majoriteten av medlemsstaterna ansvariga för banktillsyn och därför är det, 
som en del av en långsiktig vision om en starkare ekonomisk och monetär union, också viktigt 
att ta vara på denna möjlighet att stärka ECB:s roll som en verklig centralbank. Denna lösning 
har dessutom, i jämförelse med förslagen om det framtida inrättandet av en ny europeisk 
myndighet med ansvar för banktillsyn, fördelen att inte försvåra EU:s institutionella struktur.

Inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism under ledning av Europeiska centralbanken ger 
dock upphov till vissa konstitutionella frågor, särskilt situationen för de medlemsstater som 
inte har infört euron men som önskar delta i bankunionen. 

Först och främst, eftersom det i artikel 139 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
anges att medlemsstater med undantag inte omfattas av tillämpningen av artikel 132 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, verkar det som att akter som antas av ECB, 
inbegripet rekommendationer och yttranden, endast kan tillämpas på euroområdets 
medlemsstater, och det är därför tveksamt om det helt stämmer överens med fördraget om 
medlemsstater utanför euroområdet deltar. Artikel 6 i förslaget till gemensam 
tillsynsmekanism föreskriver i detta sammanhang att medlemsstater utanför euroområdet 
kommer att kunna inleda ett nära tillsynssamarbete med ECB under förutsättning att de 
uppfyller särskilda villkor. Detta innebär att de berörda medlemsstaterna garanterar att deras 
nationella behöriga myndigheter kommer att foga sig efter och vidta alla de åtgärder som 
ECB begär i samband med kreditinstitut och är skyldiga att anta nationella rättsakter för att 
garantera att nationella behöriga myndigheter kommer att bli tvungna att vidta alla de åtgärder 
som ECB begär i samband med kreditinstitut. Respekten för de akter som ECB antar är därför 
frivillig, vilket helt stämmer överens med fördragets bestämmelser.

Det andra problemet avser de medlemsstater utanför euroområdet som vill delta i 
beslutsprocessen. 

Det bör i detta sammanhang noteras att man i förslaget till gemensam tillsynsmekanism 
förutser att företrädare för dessa medlemsstater deltar i verksamhet i tillsynsstyrelsen, som 
inrättas genom förordningen, för att planera och genomföra ECB:s uppgifter i samband med 
tillsynen över kreditinstitut. De villkor på vilka de deltar i tillsynsstyrelsens verksamhet 
fastställs i beslutet om nära samarbete och bör göra det möjligt för de företrädarna att delta i 
så stor utsträckning som möjligt med beaktande av de begränsningar som följer av stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt vad gäller 
beslutsfattandeprocessens integritet (skäl 29).  

Enligt de nuvarande fördragen kan tillsynsstyrelsen dock endast utformas som ett organ med 
uppgiften att förbereda men inte slutligen besluta om banktillsyn. ECB-direktionen bör ha det 
slutliga ansvaret för besluten och dess sammansättning kan inte ändras genom 
sekundärlagstiftning så att centralbankscheferna i medlemsstater utanför euroområdet 
omfattas. 

För att åtgärda dessa begränsningar kommer en ändring av fördraget att begäras på medellång 
sikt. En sådan ändring av fördraget bör omfatta följande:
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 En ny bestämmelse ska infogas i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken, som inrättar tillsynsstyrelsen som det beslutsfattande 
organet för banktillsyn, eller

 en ändring ska göras av artikel 283 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 10.1 stadgan, som förutser en särskild sammansättning av 
ECB-direktionen, där medlemsstater utanför euroområdet företräds, och som är 
tillämplig vid utövandet av de befogenheter som tilldelats enligt artikel 127.6 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i linje med hur Ekofin och 
eurogruppen fungerar.

Under tiden och som en tillfällig lösning ska medlemsstater utanför euroområdet få delta helt 
och hållet och på lika villkor i tillsynsstyrelsen, inbegripet när det gäller rösträtt. Det är ur 
denna synvinkel också viktigt att så mycket som möjligt stärka tillsynsstyrelsens roll, och till 
exempel planera för en skyldighet för direktionen att motivera avvikelser från förslag och 
utkast till beslut som utarbetats av tillsynsstyrelsen. 

Europeiska bankmyndigheten ska dessutom, och även i detta fall för att skydda den 
gemensamma finansmarkandens integritet, behålla sin roll och alla sina nuvarande 
befogenheter och uppgifter: Den kommer att fortsätta att utveckla, och garantera 
genomförandet av, det enhetliga regelverket, som ska gälla för alla medlemsstater, och stärka 
konvergensen mellan tillsynsmetoder i hela unionen. Europeiska bankmyndigheten bör 
dessutom nu få i uppgift att förbereda en gemensam tillsynshandbok för att komplettera EU:s 
enhetliga regelverk och garantera en enhetlig banktillsyn. Man måste i detta syfte garantera att 
Europeiska bankmyndighetens beslutsprocess förblir balanserad och se till att ECB blir en 
behörig myndighet i linje med de behöriga myndigheterna i medlemsstater utanför 
euroområdet. Med tanke på att det är omöjligt att ge medlemsstater utanför euroorådet som 
önskar delta i den gemensamma tillsynsmekanismen lika mycket att säga till om angående 
ECB:s tillsynsbeslut, skulle hävandet av ”följ eller förklara”-bestämmelsen kunna ses som en 
medelfristig lösning tills detta problem åtgärdas genom en fördragsändring, och därmed skulle 
dessa länder garanteras en mer balanserad ställning. 

Ur ett konstitutionellt perspektiv bör man också på ett lämpligt sätt behandla problemen med 
den tydliga åtskillnaden mellan ECB:s penningpolitik och tillsynsuppgifter och den nya 
gemensamma tillsynsmyndighetens demokratiska ansvarsskyldighet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det faktum att ECB tilldelas 
tillsynsuppgifter inom banksektorn för 
vissa av unionens medlemsstater bör på 
intet sätt hindra den inre marknadens 
funktion på området för finansiella tjänster. 
Följaktligen är det nödvändigt att 
säkerställa att Europeiska 
bankmyndigheten fungerar korrekt även 
efter tilldelningen av uppgifter till ECB.

(4) Det faktum att ECB tilldelas 
tillsynsuppgifter inom banksektorn för 
vissa av unionens medlemsstater bör på 
intet sätt hindra den inre marknadens 
funktion på området för finansiella tjänster.
Europeiska bankmyndigheten bör därför 
behålla sin roll och alla sina nuvarande 
befogenheter och uppgifter: Den borde 
fortsätta att utveckla, och garantera 
genomförandet av, det enhetliga 
regelverket, som ska gälla för alla 
medlemsstater, och stärka konvergensen 
mellan tillsynsmetoder i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att garantera att tillsynsmetoder 
är enhetliga i hela unionen bör 
Europeiska bankmyndigheten också 
utarbeta en gemensam tillsynshandbok 
för att komplettera EU:s enhetliga 
regelverk.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Med tanke på de tillsynsuppgifter som 
ECB tilldelas genom rådets förordning 
(EU) nr …/… [127.6 förordning] bör det 
garanteras att Europeiska 
bankmyndigheten kan utföra sina uppgifter 
även i förhållande till ECB. Ett särskilt 
förfarande bör inrättas för att säkerställa 
att befintliga mekanismer för tvistlösning 
och åtgärder i krissituationer fortsätter att 
vara ändamålsenliga. Det bör särskilt
anges att i de fall ECB inte efterkommer 
ett beslut av Europeiska 
bankmyndigheten om lösande av en viss 
tvist eller vidtagande av åtgärder vid en 
krissituation måste ECB förklara sina 
skäl till detta. I detta fall och när 
Europeiska bankmyndigheten kan anta 
ett individuellt beslut riktat till ett berört 
finansinstitut på grundval av direkt 
tillämplig unionslagstiftning, bör 
bankmyndigheten göra detta.

(5) Med tanke på de tillsynsuppgifter som 
ECB tilldelas genom rådets förordning 
(EU) nr …/… [127.6 förordning] bör det 
garanteras att Europeiska 
bankmyndigheten kan utföra sina uppgifter 
även i förhållande till ECB på samma sätt 
som den gör när det gäller andra behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att se till att samtliga 
medlemsstaters intressen beaktas 
tillräckligt och möjliggöra att Europeiska 
bankmyndigheten fungerar korrekt med 
tanke på behovet av att upprätthålla och 
fördjupa den inre marknaden för finansiella 
tjänster bör tillsynsstyrelsens röstregler 
anpassas, särskilt i fråga om de beslut 
bankmyndigheten fattar med enkel 
majoritet.

(6) För att se till att samtliga 
medlemsstaters intressen beaktas 
tillräckligt och möjliggöra att Europeiska 
bankmyndigheten fungerar korrekt med 
tanke på behovet av att upprätthålla och 
fördjupa den inre marknaden för finansiella 
tjänster måste en rättvis representation av 
alla medlemsstater i Europeiska 
bankmyndighetens beslutsprocess 
garanteras. Tillsynsstyrelsens röstregler 
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bör anpassas, särskilt i fråga om de beslut 
bankmyndigheten fattar med enkel 
majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 1093/2010
Artikel 8 – punkt 2 – led k (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 8.2 ska följande led läggas 
till:
”k) utarbeta en gemensam 
tillsynshandbok.”

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1093/2010
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Om rådet har antagit ett beslut enligt 
punkt 2, och under exceptionella 
omständigheter där samordnade 
åtgärder av behöriga myndigheter är 
nödvändiga för att åtgärda en negativ 
utveckling som allvarligt kan äventyra 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet, eller stabiliteten i hela 
eller delar av det finansiella systemet i 
unionen, får myndigheten anta enskilda 
beslut med krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med den lagstiftning 
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som avses i artikel 1.2 för att åtgärda 
sådan utveckling genom att se till att 
finansinstituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i den 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 1093/2010
Artikel 18 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska införas efter 
punkt 3:

utgår

”3a. När myndigheten begär att ECB som 
behörig myndighet ska vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med punkt 3 ska ECB 
efterkomma begäran eller inom 48 
timmar för myndigheten lägga fram en 
tillräcklig motivering till varför den inte 
avser att efterkomma begäran.”

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 1093/2010
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 19 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Om en behörig myndighet har 
invändningar emot en annan [...] 
behöriga myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av 
dennas åtgärder eller på grund av att 



PE500.374v02-00 10/10 PA\918318SV.doc

SV

den avstått från att vidta åtgärder i de 
fall som anges i de akter som avses i 
artikel 1.2, får myndigheten – utan att 
det påverkar de befogenheter som 
fastställs genom artikel 17 – på begäran 
av en eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
i enlighet med förfarandet i punkterna 
2-4 i den här artikeln.
I sådana fall som anges i den lagstiftning 
som avses i artikel 1.2, och där det på 
grundval av objektiva kriterier kan 
fastställas att det råder oenighet mellan 
olika behöriga myndigheter [...], får 
myndigheten på eget initiativ bistå 
myndigheterna med att nå fram till en 
överenskommelse i enlighet med det 
förfarande som avses i punkterna 2-4.”

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 1093/2010
Artikel 19 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I artikel 19 ska följande punkt införas 
efter punkt 3:

utgår

”3a. När myndigheten begär att ECB som 
behörig myndighet ska vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från en åtgärd i enlighet 
med punkt 3 ska ECB efterkomma 
begäran eller inom 10 arbetsdagar från 
mottagandet av begäran för myndigheten 
lägga fram en tillräcklig motivering till 
varför den inte avser att efterkomma 
begäran.”

Or. en


