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Arbetsdokument – Struktur för den finansiella tillsynen

1. Bakgrund

Ända sedan handlingsplanen för finansiella tjänster lanserades har parlamentet spelat en viktig 
roll när det gäller skapandet av en inre marknad för finansiella tjänster genom att aktivt främja 
harmonisering, insyn och rättvisa konkurrensvillkor samtidigt som skyddet för investerare och 
konsumenter har säkerställts.

Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att 
skapa lika villkor för alla berörda parter på gemenskapsnivå samtidigt som man erinrade om 
de stora bristerna när det gäller EU:s övervakning av alltmer integrerade finansiella 
marknader (se José Manuel García-Margallo y Marfils betänkande om kommissionens 
meddelande Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan (2000)1, 
Ieke van den Burgs betänkande om tillsynsregler i Europeiska unionen (2002)2, Ieke van den 
Burgs betänkande om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok (2007)3

och Ieke van den Burgs och Daniel Daianus betänkande med rekommendationer till 
kommissionen om Lamfalussy-uppföljning – Framtida övervakningsstruktur (2008)4). 
Dessutom har man redan i lagstiftningen fastställt de viktigaste principerna och den allmänna 
inriktningen för det som ska bli EU:s framtida struktur för finansiell tillsyn (se Peter Skinners 
betänkande om det ändrade utkastet till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) 
(2009)5 och Jean-Paul Gauzès betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om kreditvärderingsinstitut (2009)6).

I alla sina resolutioner har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att analysera hur man 
kan gå vidare i riktning mot ett mer integrerat tillsynssystem och samtidigt sträva efter en 
integrerad inre marknad för finansiella tjänster. Parlamentet har även pekat på behovet av en 
effektiv översyn av systemriskerna och stabilitetsriskerna för de ledande marknadsaktörerna. 
Makroprudentiella analyser och krishantering bör utgöra en del av mandatet att skydda den 
finansiella stabiliteten.

Kommissionen sammankallade en grupp experter på hög nivå för att lägga fram förslag om 
förstärkta europeiska tillsynsrutiner. I februari 2009 lade de Larosière-gruppen fram sin 
rapport och den 23 september 2009 presenterade kommissionen konkreta lagstiftningsförslag i 
syfte att 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-
0180+0+DOC+XML+V0//SV
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-
0568+0+DOC+XML+V0//SV
3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//SV
4http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0476+0+DOC+XML+V0//SV
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0251+0+DOC+XML+V0//SV
6http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//SV
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– upprätta ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), bestående av ett nätverk av 
nationella finansiella tillsynsorgan som ska arbeta tillsammans med de nya europeiska 
tillsynsmyndigheter (ESA) som bildas genom att de europeiska tillsynskommittéerna1

omvandlas till Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, och

– upprätta ett europeiskt systemriskråd (ESRB) med uppgift att övervaka och bedöma de 
eventuella hot mot den finansiella stabiliteten som kan uppstå på grund av den 
makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom det finansiella systemet som 
helhet. Meningen är att ESRB ska ge tidig varning om systemomfattande risker som kan 
vara på väg att uppstå och i tillämpliga fall rekommendera åtgärder för att hantera dessa.2

EG-domstolen3 har fastslagit att artikel 95 i EG-fördraget, om beslut om åtgärder för 
tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den 
inre marknaden och få den att fungera, utgör en lämplig rättslig grund för att inrätta ett 
”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” i 
sådana fall där de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de 
områden som rättsakterna om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar avser.

Dessa lagstiftningsförslag följdes den 26 oktober 2009 av ett första förslag till 
omnibusdirektiv som ändrar 11 direktiv så att de tydligare klargör den föreslagna 
övervakningsstrukturens uppgifter. Ett andra förslag till omnibusdirektiv kommer att 
fullborda paketet inom de närmaste månaderna.

I det följande ges i detta arbetsdokument en allmän översikt över innehållet i kommissionens 
förslag samt över de frågor som väckts med anledning av detta. En distinktion görs mellan 
makroövervakning och mikroövervakning.

2. Makroövervakning

2.1. Kommissionens förslag om att upprätta ESRB och tilldela uppgifter till ECB 

Förslagens huvudsakliga innehåll kan sammanfattas enligt följande:

ESRB:s mål ska vara att
1. förhindra eller minska systemrisker inom det finansiella systemet för att undvika 

omfattande finansiella kriser,
2. bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt och
3. säkerställa att finanssektorn på ett hållbart sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

                                               
1 För närvarande kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS), Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionskommittén (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).
2 Det bör noteras att detta arbetsdokument är inriktat på förslagen att upprätta ESFS genom att omvandla de 
befintliga europeiska tillsynskommittéerna till europeiska tillsynsmyndigheter (ESA). Förslaget att upprätta 
ESRB kommer att beaktas i en särskild promemoria.
3 Mål C-217/04, dom av den 2 maj 2006 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot 
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd.
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För att uppnå detta ska ESRB ansvara för den makroprudentiella tillsynen av gemenskapens 
finansiella system (vilket definieras som alla finansiella institutioner, marknader och 
marknadsstrukturer).

ESRB ska ha följande uppgifter:
1. Fastställa och/eller i förekommande fall samla in och analysera alla relevanta uppgifter.
2. Identifiera och rangordna risker.
3. Utfärda riskvarningar när riskerna bedöms vara väsentliga.
4. Vid behov utfärda rekommendationer för korrigerande åtgärder.
5. Övervaka uppföljningen av varningar och rekommendationer.
6. Samarbeta nära med det europeiska systemet för finansiell tillsyn och vid behov förse de 

europeiska tillsynsmyndigheterna med de uppgifter om systemrisker som de behöver för 
att kunna fullgöra sitt uppdrag.

7. Samordna arbetet med internationella organ, särskilt Internationella valutafonden och 
rådet för finansiell stabilitet (”Financial Stability Board”) samt med relevanta organ i 
tredjeländer i frågor som rör makroprudentiell tillsyn.

8. Utföra andra därmed sammanhängande uppgifter enligt vad som närmare anges i 
gemenskapslagstiftningen.

ESRB ska ha befogenhet att
1. begära information från de europeiska tillsynsmyndigheterna i form av enskilda 

uppgifter, sammanfattningar eller sammanställningar; om begärd information inte är 
tillgänglig hos dessa, eller om den inte lämnas inom rimlig tid, kan ESRB begära 
uppgifterna från nationella tillsynsmyndigheter, nationella centralbanker eller andra 
myndigheter i medlemsstaterna, 

2. utfärda varningar och rekommendationer av allmän eller specifik natur som ska riktas till 
hela gemenskapen (kommissionen), till en eller flera medlemsstater eller till någon av de
europeiska tillsynsmyndigheterna eller till tillsynsmyndigheter på nationell nivå.

ESRB ska ha följande sammansättning:
1. Styrelsen (61 ledamöter, 33 röstberättigade ledamöter, varav 29 representanter för 

centralbankerna): 2 företrädare för ECB, 27 företrädare för nationella centralbanker, 
1 ledamot av Europeiska kommissionen, ordförandena i de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna, 27 nationella övervakare från medlemsstaternas behöriga 
tillsynsmyndigheter beroende på den fråga som diskuteras (utan rösträtt), 1 företrädare 
för rådet (ordföranden i Ekonomiska och finansiella kommittén) (utan rösträtt); styrelsen 
ska sammanträda minst fyra gånger per år.

2. Styrkommittén (12 ledamöter, varav 7 representanter för centralbankerna): ordföranden 
och vice ordföranden, 5 styrelseledamöter som också är ledamöter i ECB:s allmänna råd, 
1 ledamot av Europeiska kommissionen, ordförandena i de tre europeiska 
tillsynsmyndigheterna, 1 företrädare för rådet (ordföranden i Ekonomiska och finansiella 
kommittén); styrkommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år.

3. Ett sekretariat som ECB svarar för och med en chef som utses av ECB.
4. En rådgivande teknisk kommitté (61 ledamöter samt chefen för sekretariatet): 

27 företrädare för nationella centralbanker, 1 företrädare för ECB, 27 nationella 
övervakare, 3 företrädare för de europeiska tillsynsmyndigheterna, 2 företrädare för 
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Europeiska kommissionen, 1 företrädare för rådet (Ekonomiska och finansiella 
kommittén.); ordföranden utses av styrelsen, utan tidsbegränsning.

5. Ordföranden och vice ordföranden i ESRB är representanter för centralbankerna och väljs 
för en period på fem år av och bland de ledamöter av styrelsen som även är medlemmar i 
ECB:s allmänna råd. Ordföranden ska leda styrelsens och styrkommitténs sammanträden.

6. Ordföranden i den rådgivande tekniska kommittén ska utses av styrelsen, på förslag av
styrelseordföranden och utan tidsbegränsning.

Ledamöterna i ESRB ska agera opartiskt och får varken begära eller ta emot instruktioner 
från medlemsstaterna. Medlemsstaterna får inte försöka påverka ledamöterna i ESRB när de 
fullgör sina uppgifter för ESRB. Sammanträdena kommer att vara sekretessbelagda.

Kommissionen kunde inte bedöma de ekonomiska kostnaderna och inte heller hur många av
ECB:s handläggare som ska vara knutna till ESRB.

2.2. Frågor som väckts genom förslagen
Förslagen väcker bland annat följande frågor:
– Definitionen av finansiell stabilitet, lämplig räckvidd för mandatet och befogenheterna för 

att uppnå finansiell stabilitet. 
– Lämpligt hänsynstagande till att vissa medlemsstater ingår i euroområdet och andra inte. 
– Det faktum att ESRB inte har status som juridisk person och inte har ansvarsskyldighet.
– Institutionell balans mellan gemenskapsinstitutionerna.
– Centralbankernas inblandning samt inflytandet från berörda parter i allmänhet. 
– Balans mellan ESRB:s övervakning av verksamheten i banksektorn och 

makroövervakningen av försäkrings- och värdepapperssektorerna.
– Eventuell intressekonflikt mellan ECB:s huvudmål att upprätthålla prisstabilitet och 

ESRB:s mål.
– ECB:s ansvarsskyldighet kontra oberoende.
– Den icke-bindande effekten av varningar och rekommendationer.
– Avsaknad av befogenhet att besluta om sanktioner.
– Grad av offentlig redovisning av varningar och rekommendationer.
– Omröstningsförfarande vid publicering av varningar och rekommendationer.
– Internationell dimension (samordning och representation).
– ESRB:s delaktighet i beslut i samband med nödsituationer.
– Samarbete mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB, särskilt när det gäller 

informationssystem och databehandling.
– Finansiering av ESRB:s verksamhet, medlemsstaternas grad av deltagande (medlemsstater 

som ingår i euroområdet respektive de som inte gör detta) och EEA-länder.
– Tillgång till dokument samt sekretess vid förfaranden.
– Permanent rådsrepresentation.
– Avsaknad av parlamentsrepresentation.
– Framtida utveckling samt översynsklausul.
– Förfarande för utnämning av ordförande/vice ordförande.
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3. Mikroövervakning

3.1. Kommissionens förslag att inrätta EBA, ESMA och EIOPA
Enligt kommissionen rör de huvudsakliga skillnaderna mellan de tre föreslagna europeiska 
tillsynsmyndigheterna deras mål, verksamhetsområden och definitioner. Kommissionen har 
anpassat dessa i enlighet med särdragen i varje relevant sektor och till befintlig 
gemenskapslagstiftning. 

Kommissionen föreslår dessutom att ESMA bör ansvara för registreringen av 
kreditvärderingsinstitut och även för återkallande (tillfälligt eller permanent) av sådana 
registreringar. ESMA:s ansvar och befogenheter när det gäller kreditvärderingsinstitut 
kommer att definieras i en ändring av förordningen om kreditvärderingsinstitut.

Förslagens huvudsakliga innehåll kan sammanfattas enligt följande:
De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) ska vara gemenskapsorgan och ha status som 
juridisk person. De ska ha sina säten i London (EBA), Frankfurt (EIOPA) och Paris (ESMA).

Syftet med de europeiska tillsynsmyndigheterna ska vara att bidra till att
1. förbättra den inre marknadens funktion, bland annat så att reglering och tillsyn når en 

hög, verkningsfull och enhetlig nivå,
2. skydda insättare och investerare (EBA), försäkringstagare och andra rättighetshavare

(EIOPA) samt investerare (ESMA),
3. säkerställa de finansmarknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion,
4. värna om stabiliteten i det finansiella systemet,
5. stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska ha följande uppgifter:
1. Bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för 

reglering och tillsyn, bland annat genom att avge yttranden till gemenskapsinstitutionerna
(oavsett om de begärts in eller inte) och utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag 
till tekniska standarder.

2. Bidra till en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, bland annat genom att 
bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och 
effektiv tillämpning av lagstiftningen, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister 
mellan behöriga myndigheter, främja inbördes överensstämmelse mellan 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder i krissituationer.

3. Underlätta en delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter.
4. Samarbeta nära med ESRB, bland annat genom att ge detta organ all information som 

krävs för att det ska kunna genomföra sina uppgifter och för att säkerställa att dess 
varningar och rekommendationer följs upp korrekt.

5. Genomföra utvärderingar i form av självbedömningsanalys (peer review analysis) inom 
de behöriga myndigheterna i syfte att öka den inbördes överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsynen.

6. Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom myndighetens behörighetsområde.
7. Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i förordningar eller i 

gemenskapslagstiftningen.
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De europeiska tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att
1. utarbeta förslag till tekniska standarder och lägga fram dessa inför kommissionen för 

godkännande, delvis eller med ändringar (kommissionen har föreslagit ett 
kommittéförfarande enligt vilket parlamentet inte involveras, till skillnad från vad som är 
brukligt),

2. utfärda riktlinjer och rekommendationer till behöriga myndigheter eller finansiella 
institutioner,

3. utfärda rekommendationer till behöriga myndigheter och ange vilka åtgärder som krävs 
för att uppfylla gemenskapslagstiftningen,

4. fatta enskilda beslut riktade till behöriga myndigheter enligt följande:
a. vidta nödvändiga åtgärder mot risker som kan äventyra de finansiella 

marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, genom att säkerställa att finansmarknadsaktörerna och 
de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i denna lagstiftning, förutsatt att 
kommissionen har antagit ett beslut riktat till någon av tillsynsmyndigheterna 
om att det föreligger en krissituation,

b. kräva att en behörig myndighet vidtar en specifik åtgärd eller avstår från 
åtgärder i syfte att avgöra en tvist angående förfarandet eller innehållet i en 
åtgärd som vidtagits av en annan behörig myndighet, eller på grund av att denna 
avstått från att vidta åtgärder,

5. fatta enskilda beslut riktade till finansiella institutioner där en nationell behörig 
myndighet inte följer

a. kommissionens beslut om att gemenskapslagstiftningen ska följas,
b. beslut av en av tillsynsmyndigheterna vid en krissituation där kommissionen har 

antagit ett beslut enligt vilket det fastställs att en krissituation råder,
c. beslut av en av tillsynsmyndigheterna att avgöra en tvist.

6. avge yttranden till parlamentet, rådet eller kommissionen.

Skyddsåtgärder
De europeiska tillsynsmyndigheterna ska se till att inga beslut med avseende på en 
krissituation eller på avgörandet av en tvist på något sätt innebär intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. När en medlemsstat anser att sådant intrång ändå skett, 
och om beslutet vidhålls, kan medlemsstaten be rådet att rösta med kvalificerad majoritet, för 
att avgöra om beslutet bör vidhållas eller återkallas.

Sammansättning
De europeiska tillsynsmyndigheterna ska bestå av följande:
1. Tillsynsstyrelse (32 ledamöter): ordföranden, 27 företrädare för nationella tillsynsorgan, 

1 företrädare för kommissionen, 1 företrädare för ESRB, 1 företrädare för var och en av 
de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Beslut ska fattas antingen genom omröstning 
med kvalificerad majoritet eller med enkel majoritet.

2. Förvaltningsstyrelse (6 ledamöter): ordföranden, 1 företrädare för kommissionen, 4 
ledamöter från tillsynsstyrelsen. 

3. Ordföranden ska vara en oberoende sakkunnig som utses för 5 år av tillsynsstyrelsen; 
utnämningen ska godkännas av parlamentet. 

4. Verkställande direktör, oberoende sakkunnig, utses för 5 år av tillsynsstyrelsen. 
5. Överklagandenämnd (6 ledamöter), gemensam för alla tre tillsynsmyndigheter.
6. Intressentgrupp (30 ledamöter).
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De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) ska ingå i ett europeiskt system för finansiell 
tillsyn (ESFS) och samarbeta med ESRB.

När ordföranden, den verkställande direktören, de röstberättigade ledamöterna i 
tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen utför sina uppgifter måste de agera oberoende och 
opartiskt i gemenskapens intresse, och de får inte söka eller följa instruktioner från 
gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, någon medlemsstats regering eller något 
annat offentligt eller privat organ.

Intäkter
De europeiska tillsynsmyndigheternas intäkter ska främst bestå av följande:
1. Obligatoriska bidrag från de nationella tillsynsmyndigheter som är behöriga att övervaka 

finansiella institutioner. 
2. Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget 

(kommissionens avsnitt).
3. Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta 

gemenskapsrättsakter.

Personal per år
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

Förhållandet antalet operativ personal och ledning i förhållande till antalet stödpersonal ska 
vara 5:1 år 2014.

3.2. Frågor som väckts genom förslagen
Förslagen väcker bland annat följande frågor:
– Antal myndigheter och fördelning av uppgifter och ansvar.
– Varje myndighets ansvarsskyldighet.
– Finansiering på medellång och lång sikt,
– Den internationella dimensionen (samordning och representation).
– Beslutsförfaranden vid en krissituation, allmänt beslutsförfarande (enkel majoritet kontra 

kvalificerad majoritet).
– Behörighet att samla in information.
– Befogenheter när det gäller den framtida sektorsbaserade lagstiftningen.
– Kommittéförfarande vid kommissionens beslut samt parlamentets roll.
– Samarbete och samordning mellan de tre myndigheterna.
– Samarbete mellan myndigheterna och ESRB.
– Samarbete mellan myndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna.
– Förfaranden vid och uppföljning av självbedömningsanalyser (peer review analysis).
– Definition av gränsöverskridande risk.
– Skyddsåtgärder.
– Beslutsbefogenheter gentemot finansiella institutioner – avsaknad av befogenheter att 

utdöma sanktioner.
– Roll i förhållande till tillsynskollegier – relevans för stora finansiella institutioner med 
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gränsöverskridande verksamhet.
– Intressentgruppens roll, medverkan och sammansättning.
– Framtida utveckling och översynsklausul.

4. Omnibus I och II

4.1. Omnibus I
För att den föreslagna övervakningsramen ska fungera effektivt har kommissionen, parallellt 
med de förordningar enligt vilka EBA, EIOPA, ESMA och ESRB inrättas, lagt fram ett 
förslag till ett omnibusdirektiv (Omnibus I) som ändrar gällande lagstiftning.

Syftet med dessa ändringar är att
– definiera en lämplig räckvidd för tekniska standarder som ett kompletterande redskap för 

att skapa enhetlighet i tillsynen,
– integrera myndigheternas medlings- och förlikningsuppdrag,
– anpassa och integrera de olika lagstiftningstexterna i den nya tillsynsstrukturen.

De lagstiftningstexter som ändras genom Omnibus I har huvudsakligen att göra med 
värdepapper och banktjänster (kapitaltäckningsdirektivet 2006/48/EG och 2006/49/EG, 
direktivet om finansiella konglomerat 2002/87/EG, direktivet om tjänstepensionsinstitut 
2003/41/EG, direktivet om marknadsmissbruk 2003/6/EG, direktivet om marknader för 
finansiella instrument 2004/39/EG, prospektdirektivet 2003/71/EG, direktivet om slutgiltig 
avveckling 1998/26/EG, insynsdirektivet 2004/109/EG, direktivet om penningtvätt 
2005/60/EG och Ucits-direktivet 2009/65/EG). 

4.2. Omnibus II
Kommissionen kommer också att lägga fram ytterligare förslag om ändringar av befintlig 
lagstiftning i ett kommande omnibusdirektiv, Omnibus II, som förväntas bli antaget i början 
av nästa år. Förslaget kommer troligen att främst rikta in sig på sådan försäkringslagstiftning 
som Solvens II-direktivet och direktivet om försäkringsförmedling.

4.3. Frågor som väckts av förslagen
– Den föreslagna justeringens karaktär och omfattning.
– Överensstämmelse med översyn av prospektdirektivet, direktivet om marknadsmissbruk 

(MAD), direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och 
kapitalkravsdirektivet (CRD).

– Icke-konsolidering av de texter som har använts för att föreslå ändringarna.


