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Arbejdsdokument – Finansiel tilsynsarkitektur

1. Baggrund

Parlamentet har siden lanceringen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser indtaget 
en central rolle ved opbygningen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser og har 
aktivt fremmet harmonisering, gennemsigtighed og fair konkurrence, samtidig med at det har 
sikret beskyttelsen af investorer og forbrugere.

Parlamentet har længe inden den finansielle krise regelmæssigt opfordret til, at alle 
interessenter i højere grad blev sikret samme vilkår på EU-plan, og har samtidig gjort 
opmærksom på store mangler i EU-tilsynet med stadig mere integrerede finansielle markeder
(se i den forbindelse betænkning af García-Margallo y Marfil om meddelelse fra 
Kommissionen: etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan (2000)1, 
af Van den Burg om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union
(2002)2, af Van den Burg om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) - hvidbog
(2007)3 og af Van den Burg og Dăianu med henstillinger til Kommissionen om 
Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur (2008)4). Desuden er 
hovedprincipperne for en fremtidig tilsynsarkitektur i EU eller omridset af en sådan allerede 
udstukket i lovgivningen (se betænkning af Skinner om det ændrede forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (omarbejdet) (2009)5 og Gauzès om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer6).

Parlamentet har i alle sine beslutninger opfordret Kommissionen til at undersøge, hvordan der 
kunne gøres fremskridt hen imod en mere integreret tilsynsstruktur sideløbende med 
bestræbelser på at etablere et integreret indre marked for finansielle tjenesteydelser.
Parlamentet har også understreget nødvendigheden af et effektivt tilsyn med de systemiske og 
tilsynsmæssige risici, som markedsaktørerne på topplan løber. Makroanalyse og krisestyring 
bør indgå i mandatet vedrørende sikring af finansiel stabilitet.

Kommissionen indkaldte en gruppe af eksperter på højt plan, som skulle fremsætte forslag til 
styrkelse af EU's tilsynsordninger. De Larosière-gruppen fremlagde sin rapport i februar 
2009, og den 23. september 2009 fremsatte Kommissionen konkrete lovgivningsforslag med 
henblik på at:

– oprette et Europæisk Finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et net af nationale 
finansielle tilsynsførende, som arbejder i tandem med nye Europæiske Tilsynsmyndigheder 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-

0180&format=XML&language=EN.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-

0568&format=XML&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//EN.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top.
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(ESA'er) oprettet ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg1 til Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), og

– oprette et Europæisk Råd for Systemiske Risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere 
potentielle trusler mod den finansielle stabilitet, der udspringer af den makroøkonomiske 
udvikling og af udviklingen i det finansielle system som helhed. ESRB vil med henblik 
herpå afgive en tidlig varsel om systemiske risici, der er under opsejling, og om nødvendigt 
fremsætte henstillinger om foranstaltninger til imødegåelse af disse risici2.

Domstolen3 har udtalt, at EF-traktatens artikel 95, som omhandler vedtagelse af 
foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, udgør et 
egnet retligt grundlag for oprettelsen af et "fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til 
gennemførelsen af en harmoniseringsproces", i de tilfælde, hvor de opgaver, der er pålagt et 
sådant organ, er nært forbundet med genstanden for de retsakter, som tjener til at tilnærme de 
nationale lovgivninger.

Disse lovforslag blev den 26. oktober 2009 efterfulgt af et første forslag til et omnibusdirektiv 
om ændring af 11 direktiver med henblik på en mere præcis beskrivelse af den foreslåede 
tilsynsarkitekturs opgaver. Der vil for at fuldstændiggøre billedet følge et yderligere forslag til 
et omnibusdirektiv i løbet af det næste par måneder.

De nedenstående afsnit af dette arbejdsdokument indeholder en generel oversigt over 
indholdet af Kommissionens forslag og af de spørgsmål, disse rejser, idet der sondres mellem 
makrotilsyns- og mikrotilsynsorganer.

2. Makrotilsyn

2.1. Kommissionens forslag om at oprette ESRB og betro ECB opgaver

Essensen af forslagene er som følger:

ESRB vil have til formål at:
1. forhindre eller afbøde systemiske risici i det finansielle system, således at man undgår 

situationer med omfattende finansiel uro,
2. bidrage til et velfungerende indre marked,
3. sikre, at den finansielle sektor yder et bæredygtigt bidrag til den økonomiske vækst.

Til det formål har ESRB ansvaret for makrotilsynet med det finansielle system i Fællesskabet 
(defineret som alle finansielle institutioner, markeder og markedsinfrastrukturer).

ESRB vil have følgende opgaver:
                                               
1 På nuværende tidspunkt Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg 
(CESR).

2 Det bør noteres, at dette arbejdsdokument fokuserer på forslag til oprettelse af ESFS ved at omdanne de 
eksisterende europæiske tilsynsudvalg til ESA'er. Forslaget om oprettelse af ESRB vil blive behandlet i et 
separat memorandum.

3 Sag C-217/04, Det Forenede Kongerige mod Europa-Parlamentet og Rådet, dom af 2. maj 2006.
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1. udvælge og/eller eventuelt indsamle og analysere alle relevante oplysninger.
2. afdække og prioritere sådanne risici,
3. udstede varsler i tilfælde, hvor risiciene vurderes som betydelige,
4. i påkommende tilfælde fremsætte henstillinger om afhjælpende foranstaltninger,
5. overvåge opfølgningen på advarsler og henstillinger,
6. opretholde et nært samarbejde med ESFS og i påkommende tilfælde tilstille ESA'erne 

oplysninger om systemiske risici, som er nødvendige for udførelsen af deres opgaver,
7. samordne indsatsen med de internationale institutioner, navnlig Den Internationale 

Valutafond og Rådet for Finansiel Stabilitet, og med de relevante organer i tredjelande 
om spørgsmål vedrørende makrotilsyn,

8. løse andre beslægtede opgaver i henhold til fællesskabslovgivningen.

ESRB vil have beføjelse til at:
1. afkræve ESA'erne oplysninger i individuel, summarisk eller kollektiv form om de 

finansielle institutioner. Hvis ESA'erne ikke har de ønskede oplysninger eller ikke 
udleverer dem i tide, kan ESRB anmode de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i medlemsstaterne om at udlevere oplysningerne.

2. fremsætte advarsler og henstillinger af generel eller specifik karakter rettet til 
Fællesskabet som helhed (Kommissionen) eller til en eller flere medlemsstater, ESA'er 
eller nationale tilsynsmyndigheder.

ESRB vil have følgende sammensætning:
1. et generelt råd (61 medlemmer, 33 medlemmer med stemmeret, heraf 29 repræsentanter 

for centralbankerne): to ECB-repræsentanter, 27 repræsentanter for de nationale 
centralbanker, én EU-kommissær, tre ESA-formænd, 27 nationale tilsynsførende fra de 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder, afhængig af hvilket emne der behandles (uden 
stemmeret), én repræsentant for Rådet (formanden for Det Økonomiske og Finansielle 
Udvalg) (uden stemmeret). Mindst fire møder om året.

2. en styringskomité (12 medlemmer, heraf syv repræsentanter for centralbankerne):
Formand + næstformand, fem andre medlemmer af det generelle råd, der også er 
medlemmer af ECB's Generelle Råd, én EU-kommissær, tre ESA-formænd, én 
repræsentant for Rådet (formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg). Som 
minimum et møde hvert kvartal.

3. et sekretariat: Varetages af ECB. Lederen udpeges af ECB.
4. et rådgivende teknisk udvalg (61 medlemmer + lederen af sekretariatet): 27 nationale 

centralbanker, én ECB-repræsentant, 27 nationale tilsynsførende, tre ESA-repræsentanter, 
to repræsentanter for Kommissionen, én repræsentant for Rådet (formanden for Det 
Økonomiske og Finansielle Udvalg). Formanden udpeges af det generelle råd. Ingen fast 
mandatperiode.

5. en ESRB-formand og en næstformand: repræsentanter for centralbankerne valgt for en 
mandatperiode på fem år af og blandt medlemmerne af det generelle råd, som også er 
medlemmer af ECB's generelle råd. Formanden leder møderne i det generelle udvalg og 
styringskomitéen.

6. en formand for det rådgivende tekniske udvalg: udpeges af det generelle råd efter forslag 
fra ESRB-formanden. Ingen fast mandatperiode.

Medlemmerne af ESRB skal opfylde deres pligter upartisk og må hverken søge eller 
modtage instrukser fra medlemsstaterne. Medlemsstaterne må ikke søge at påvirke 
medlemmerne af ESRB under udførelsen af deres ESRB-relaterede opgaver. Forhandlingerne 
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på alle ESRB's møder vil være fortrolige.

Kommissionen kunne ikke anslå de finansielle omkostninger i forbindelse med ECB-ansatte 
eller antallet af disse, som ville arbejde med ESRB-relaterede opgaver.

2.2. Spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med forslagene

Forslagene giver anledning til en række spørgsmål, herunder:
– definitionen af finansiel stabilitet og spørgsmålet om, hvorvidt mandatets og beføjelsernes 

omfang er tilstrækkeligt til at sikre finansiel stabilitet,
– passende hensyntagen til eurolande og ikkeeurolande,
– ESRB's manglende status som juridisk person og manglende ansvarliggørelse,
– institutionel balance mellem fællesskabsinstitutionerne,
– centralbankernes inddragelse og den relative vægt af de aktører, der er inddraget i 

almindelighed,
– balancen mellem ESRB's tilsyn med aktiviteter i banksektoren og makrotilsyn med 

forsikrings- og værdipapirsektoren,
– potentiel interessekonflikt mellem ECB's primære målsætning om at værne om 

prisstabilitet og ESRB's målsætninger,
– ECB's ansvarlighed kontra uafhængighed,
– advarslernes og henstillingernes ikkebindende karakter,
– manglende sanktionsbeføjelse,
– spørgsmålet om, i hvilket omfang advarslerne og henstillingerne skal offentliggøres,
– afstemningsprocedurer vedrørende offentliggørelsen af advarsler og henstillinger,
– den internationale dimension (samordning og repræsentation),
– ESRB's inddragelse i beslutninger om krisesituationer,
– samarbejdet mellem ESA'erne og ESRB, særligt med hensyn til informationsstrømme og 

databehandling,
– finansieringen af ESRB's aktiviteter og spørgsmålet om, i hvilket omfang eurolande, 

ikkeeurolande og EØS-lande skal inddrages,
– aktindsigt og forhandlingernes fortrolighed,
– permanent repræsentation af Rådet,
– manglende repræsentation af Parlamentet,
– fremtidig udvikling og revisionsklausul,
– proceduren for udpegning af formand/næstformand.

3. Mikrotilsyn

3.1. Kommissionens forslag om oprettelse af EBA, ESMA og EIOPA

Ifølge Kommissionen består hovedforskellene mellem de tre foreslåede ESA'er i deres mål, 
deres indsatsområde og de særlige vilkår, som Kommissionen har afstemt med den 
pågældende sektors og den eksisterende fællesskabslovgivnings særlige karakteristika.

Kommissionen foreslår desuden, at ESMA får overdraget ansvaret for registreringen af 
kreditvurderingsbureauer og med den midlertidige ophævelse/inddragelsen af sådanne 
registreringer. ESMA's ansvar og beføjelser med hensyn til kreditvurderingsbureauerne vil 
blive fastlagt i et ændringsforslag til forordningen om kreditvurderingsbureauer.
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Essensen af forslagene er som følger:
ESA'erne vil blive fællesskabsorganer med status som juridisk person og vil have hjemsted i 
London (EBA), Frankfurt (EIOPA) og Paris (ESMA).

ESA'erne vil have til formål at bidrage til at:
1. sikre, at det indre marked fungerer bedre, herunder især sikre en høj, effektiv og 

konsistent grad af regulering og tilsyn,
2. beskytte indskydere og investorer (EBA), forsikringstagere og andre begunstigede 

(EIOPA) samt investorer (ESMA),
3. sikre de finansielle markeders integritet og påse, at de fungerer effektivt og korrekt,
4. opretholde stabiliteten i det finansielle system,
5. styrke den internationale tilsynssamordning.

ESA'erne vil have følgende opgaver:
1. bidrage til indførelsen af fælles tilsynsstandarder og -metoder, navnlig ved at afgive 

udtalelser (efter anmodning eller ej) rettet til fællesskabsinstitutionerne og ved at udvikle 
retningslinjer, henstillinger og udkast til tekniske standarder,

2. bidrage til en forenelig anvendelse af fællesskabslovgivningen, navnlig ved at bidrage til 
en fælles tilsynskultur, sikre en forenelig og effektiv anvendelse af lovgivningen, hindre 
tilsynsarbitrage, mægle og bilægge uenigheder mellem kompetente myndigheder, sikre 
samordningen af tilsynskollegierne arbejde og tage affære i krisesituationer,

3. lette uddelegeringen af opgaver og ansvar mellem de kompetente myndigheder,
4. opretholde et nært samarbejde med ESRB, navnlig ved at give ESRB de oplysninger, 

som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver og ved at sikre en korrekt opfølgning 
på ESRB's advarsler og henstillinger,

5. gennemføre en peer review-analyse af de kompetente myndigheder med henblik på at 
forbedre tilsynsresultaternes konsistens,

6. overvåge og vurdere markedsudviklingen på deres kompetenceområde,
7. udføre andre specifikke opgaver, der er foreskrevet i reglementerne eller i 

fællesskabslovgivningen.

ESA'erne vil have beføjelse til at:
1. udarbejde udkast til tekniske standarder og forelægge dem for Kommissionen til delvis 

godkendelse eller godkendelse med ændringer (Kommissionen har foreslået en 
udvalgsprocedure, hvor Parlamentet - i modsætning til normalen - ikke inddrages),

2. udstikke retningslinjer og fremsætte henstillinger rettet til de kompetente myndigheder 
eller finansielle institutioner,

3. fremsætte henstillinger rettet til de kompetente myndigheder om, hvilke tiltag der er 
nødvendige for at efterkomme fællesskabslovgivningen,

4. træffe individuelle beslutninger rettet til de kompetente myndigheder:
a. træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå risici, der kan forstyrre de 

finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller stabiliteten i hele det 
finansielle system eller en del heraf ved at sikre, at de finansielle institutioner og 
kompetente myndigheder opfylder de krav, der er fastlagt i denne lovgivning, 
forudsat at Kommissionen har vedtaget en beslutning rettet til en af ESA'erne, 
ifølge hvilken der foreligger en krisesituation,

b. kræve, at en kompetent myndighed træffer en specifik foranstaltning eller afstår 
fra handling for at bilægge en tvist om procedure eller om indholdet af en anden 
kompetent myndigheds handling eller mangel på samme.
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5. træffe individuelle beslutninger rettet mod de finansielle institutioner i tilfælde, hvor den 
nationale kompetente myndighed ikke efterkommer:

a. Kommissionens beslutning om at efterleve fællesskabslovgivningen,
b. en beslutning truffet af en af ESA'erne i en krisesituation, hvor Kommissionen 

har truffet en beslutning, ifølge hvilken der foreligger en krisesituation,
c. en beslutning truffet af en af ESA'erne om at bilægge en tvist.

6. afgive udtalelser rettet til Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Sikkerhedsmekanismer
ESA'erne skal sikre, at ingen beslutning, som træffes i forbindelse med en krisesituation eller 
bilæggelsen af en tvist, på nogen måde gør indgreb i medlemsstaternes finanspolitiske 
ansvar. Finder en medlemsstat, at der er tale om et sådant indgreb, og opretholdes 
beslutningen, kan den bede Rådet om med kvalificeret flertal at afgøre, om beslutningen skal 
opretholdes eller ophæves.

Sammensætning
ESA'erne vil være sammensat af følgende:
1. et tilsynsråd (32 medlemmer): en formand, 27 nationale tilsynshavende, én repræsentant 

for Kommissionen, én ESRB-repræsentant, én repræsentant for hver af ESA'erne. 
Beslutningerne træffes enten med kvalificeret flertal eller simpelt flertal,

2. en bestyrelse (seks medlemmer): en formand, én repræsentant for Kommissionen, fire 
medlemmer af tilsynsrådet,

3. en ESA-formand: en uafhængig faguddannet udpeget for fem år af tilsynsrådet med 
forbehold af Parlamentets godkendelse,

4. en administrerende direktør: en uafhængig faguddannet udpeget for fem år af tilsynsrådet,
5. et klagenævn (seks medlemmer): et organ, der er fælles for de tre ESA'er,
6. interessentgruppe (30 medlemmer).

ESA'erne skal indgå i Det Europæiske Finanstilsynssystem og skal samarbejde med ESRB.

Formanden, den administrerende direktør, de medlemmer af tilsynsrådet, som har stemmeret, 
og medlemmerne af bestyrelsen skal under udførelsen af deres opgaver optræde uafhængigt 
og objektivt i Fællesskabets interesse og må ikke søge eller modtage instrukser fra 
Fællesskabets institutioner eller organer, fra en medlemsstats regering eller fra noget andet 
offentligt eller privat organ.

Indtægter
ESA'ernes indtægter vil navnlig bestå af:
1. tvungne bidrag fra de nationale offentlige myndigheder med ansvar for tilsynet med de 

finansielle institutioner,
2. et tilskud fra Fællesskabet opført på EU's almindelige budget (Kommissionens sektion),
3. gebyrer indbetalt til myndigheden i de tilfælde, der er nævnt i de relevante 

fællesskabsretsakter.

Ansatte efter år
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89
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Forholdet mellem det operationelle og det ledende personale på den ene side og 
støttepersonalet på den anden skal i 2014 udgøre 5:1.

3.2. Spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med forslagene

Forslagene giver anledning til en række spørgsmål, herunder:
– antallet af myndigheder og fordelingen af opgaver og ansvar,
– de enkelte myndigheders ansvarlighed,
– mellemlang til langsigtet finansiering,
– den internationale dimension (samordning og repræsentation),
– beslutningsprocedurer i en krisesituation og beslutningsprocessen generelt (simpelt flertal 

kontra kvalificeret flertal),
– beføjelser til at indsamle oplysninger,
– beføjelser med hensyn til fremtidig sektorspecifik lovgivning,
– anvendelse af udvalgsproceduren, hvad angår Kommissionens beslutninger samt

Parlamentets rolle,
– samarbejdet og samordningen mellem de tre myndigheder,
– samarbejdet mellem myndighederne og ESRB,
– samarbejdet mellem myndighederne og de nationale tilsynsmyndigheder,
– proceduren og opfølgningen på peer review,
– definition af grænseoverskridende risici,
– sikkerhedsmekanismerne,
– beslutningsbeføjelserne i forhold til de finansielle institutioner og manglen på 

sanktionsbeføjelser,
– rolle i forhold til tilsynskollegierne og relevansen for de store finansielle institutioner med 

grænseoverskridende aktiviteter,
– interessentgruppens rolle, inddragelse og sammensætning,
– fremtidig udvikling og revisionsklausul.

4. Omnibus I og II

4.1. Omnibus I

Sideløbende med forordningerne om oprettelse af EBA, EIOPA, ESMA og ESRB og for at 
den foreslåede tilsynsramme kan fungere effektivt, har Kommissionen fremsat et forslag til et 
omnibusdirektiv (Omnibus I) om ændring af den gældende lovgivning.

Målet for disse ændringer er at:
– sikre en hensigtsmæssig afgrænsning af de tekniske standarder som et supplerende værktøj 

for tilsynskonvergensen,
– integrere myndighedernes mæglings- og tvistbilæggelsesopgaver,
– strømline og integrere de forskellige retsakter i den nye tilsynsarkitektur.

De retsakter, der er ændret ved Omnibus I, omhandler primært værdipapirer og 
bankforretninger (kapitalgrundlagsdirektivet (2006/48/EF og 2006/49/EF), 
konglomeratdirektivet (2002/87/EF), direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
(2003/41/EF), markedsmisbrugsdirektivet (2003/6/EF), direktivet om markeder for finansielle 
instrumenter (2004/39/EF), prospektdirektivet (2003/71/EF), direktivet om endelig afregning 
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(1998/26/EF), gennemsigtighedsdirektivet (2004/109/EF), pengehvidvaskningsdirektivet 
(2005/60/EF) og UCITS-direktivet (2009/65/EF)).

4.2. Omnibus II

Kommissionen vil i relevant omfang foreslå yderligere ændringer af den gældende lovgivning 
i endnu et omnibusdirektiv (Omnibus II). Omnibus II, som forventes vedtaget i begyndelsen 
af næste år, vil formentlig primært fokusere på forsikringslovgivningen, f.eks. solvens II-
direktivet og forsikringsmæglingsdirektivet.

4.3. Spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med forslagene

– arten og omfanget af den foreslåede tilpasning,
– tidsmæssigt sammenfald med ændringer af prospektdirektivet, markedsmisbrugsdirektivet, 

direktivet om markeder for finansielle instrumenter og kapitalgrundlagsdirektivet,
– manglende konsolidering af de tekster, som benyttes til at foreslå ændringer.


