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KORT BEGRUNDELSE

1. Kommissionsforslaget om ESRB

Kommissionsforslaget er en del af en pakke af anbefalinger til forbedring af EU'S 
tilsynsramme, der går tilbage til de Larosière-gruppen, og som sigter mod at eliminere de 
svagheder i den eksisterende tilsynsramme, som har vist sig i den aktuelle finanskrise. 

ESRB skal som hjørnestenen i en integreret EU-tilsynsstruktur bidrage til at sikre, at det indre 
marked fungerer bedre. Det er konstrueret som et - i denne form - helt nyt europæisk organ 
uden status som juridisk person. Det skal gennem udformning af et europæisk 
tilsynsperspektiv, der på makroplan sigter mod at modvirke problemet med en fragmenteret, 
individuel risikoanalyse på nationalt plan, øge effektiviteten af mekanismerne for tidlig 
varsling og sikre, at risikovurderingerne af de relevante myndigheder omsættes til konkrete 
foranstaltninger.

Ifølge kommissionsforslaget består ESRB af et generelt udvalg, en styringskomité og et 
sekretariat, som Den Europæiske Centralbank står for. Der er en bestyrelse, som alle 
nationalbankernes formænd er medlem af. Forordningen om oprettelse af ESRB suppleres 
med en rådsafgørelse, hvormed Den Europæiske Centralbank (ECB) får til opgave at varetage 
sekretariatsfunktionen for ESRB.

2. Den rådgivende ordførers holdning:

Den rådgivende ordfører glæder sig over oprettelsen af ESRB. Krisen har vist, at de nationale 
myndigheders mikrotilsyn alene ikke kan erkende de systemisk relevante risici og ikke kan 
modvirke dem rettidigt. Det er vigtigt at etablere et (makrotilsyns-)system, som omfatter hele 
EU, til at overvåge, evaluere og, om nødvendigt, hindre potentielle risici for den finansielle 
stabilitet, og som kan advare tidligt om systemiske risici og foreslå konkrete foranstaltninger 
til bekæmpelse. Vekselvirkninger mellem makroøkonomiske udviklinger og finanssystemet 
skal betragtes og evalueres med bred synsvinkel. Det er også hensigtsmæssigt at intensivere 
samarbejdet med IMF og Rådet for Finansiel Stabilitet og med de tilsvarende organer i 
tredjelande. Overvågningen af systemiske risici øger stabiliteten på finansmarkedet, mindsker 
sandsynligheden for nye finanskriser og forbedrer dermed kvaliteten af EU's finansmarked.

Ordføreren foreslår nogle ændringer med henblik på tydeliggørelse og forbedring af den 
planlagte tilsynsstruktur. Principielt bør ESRB's mandat være klart begrænset til 
finanssektoren og må ikke gribe ind i løn- og skattepolitikken. Der bør ved evalueringen af 
risici i passende form tages hensyn til alle mål i art. 3 i traktaten om den Europæiske Union.

Afstemninger i det generelle udvalg bør jf. kommissionsforslagets art. 10 udelukkende 
foretages efter princippet "ét medlem, én stemme"; der bør ikke ske en vægtning af 
stemmerne. 

For så vidt angår styringskomiteen, foreslår ordføreren, at denne skal omfatte fem 
repræsentanter for nationalbankerne, da der med henblik på makrotilsynet bør være en 
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velafbalanceret repræsentation af de nationale centralbanker i styringskomiteen og da der må 
undgås en dominans af personer, der ikke repræsenterer centralbanker.

For så vidt angår indsamling og udveksling af data, må det sikres, at organet selvstændigt kan 
løse sine opgaver, uafhængigt af nationale myndigheder. Derfor må der sikres hurtig og 
regelmæssig adgang til data.

Der bør sikres størst mulig transparens. Offentliggørelse af analyser bør være normen, 
hemmeligholdelse skal begrundes udførligt, og skal kun være tilladt ved særlig afgørelse. 
Analysernes data bør være offentligt tilgængelige - i passende anonymiseret form - hvilket 
kan bidrage til kvalitetsudvikling af anbefalingerne. 

Europa-Parlamentet bør have samme beføjelser som Rådet og Kommissionen, navnlig 
muligheden for at give ESRD til opgave at udføre undersøgelser. 

ESRB's ansvar må defineres. Der bør imidlertid tages hensyn til, at det foreliggende forslag 
kun giver mulighed for uforpligtende anbefalinger og ikke tillægger ESRB udøvende opgaver. 

Sammenfattende er det foreslåede tilsynssystem et første skridt hen imod det langsigtede mål 
om et harmoniseret EU-tilsynssystem, hvor en central EU-myndighed for 
grænseoverskridende systemisk relevante store finans/kreditinstitutter (og -grupper) agerer 
som regulerende myndighed.  EU-tilsynsmyndighederne bør udøve denne funktion i 
forbindelse med systemisk relevante grupper af kreditinstitutter, mens institutter, der kun 
arbejder rent nationalt, på grundlag af subsidiaritetsprincippet bør være underlagt et rent 
nationalt tilsyn.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU har ligeledes behov for et specifikt 
organ, som er ansvarligt for makrotilsyn 
med hele EU's finansielle system, og som 
skal identificere risici for den finansielle 
stabilitet og om nødvendigt udstede 
advarsler og anbefalinger om tiltag til at 
imødegå sådanne risici. Der bør derfor 
oprettes et europæisk råd for systemiske 

(7) EU har ligeledes behov for et specifikt 
organ, som er ansvarligt for makrotilsyn 
med hele EU's finansielle system, og som 
skal identificere risici for den finansielle 
stabilitet og om nødvendigt udstede 
advarsler og anbefalinger om tiltag til at 
imødegå sådanne risici. Der bør derfor 
oprettes et europæisk råd for systemiske 
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risici (ESRB) som et nyt uafhængigt organ, 
der skal have ansvaret for makrotilsyn på 
europæisk niveau.

risici (ESRB) som et nyt uafhængigt organ, 
der skal have ansvaret for makrotilsyn på 
unionsplan. ESRB's analyser bør 
begrænses til finanssektoren og ikke 
omfatte løn- og skattepolitiske spørgsmål.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, for en periode på to år

(c) fem formænd for nationale 
centralbanker, som vælges af og blandt 
medlemmerne af det generelle råd, der 
også er medlemmer af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd, for en periode 
på to år

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hvis ESRB finder, at dets anbefaling 
ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke 
har gjort behørigt rede for, hvorfor den 
ikke har foretaget sig noget, underretter det 
Rådet og i givet fald de berørte europæiske 
tilsynsmyndigheder.

(2) Hvis ESRB finder, at dets anbefaling 
ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke 
har gjort behørigt rede for, hvorfor den 
ikke har foretaget sig noget, underretter det 
Rådet, Kommissionen og i givet fald de 
berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) ESRB undersøger endvidere specifikke 
spørgsmål på foranledning af Rådet eller 

(2) ESRB undersøger endvidere specifikke 
spørgsmål på foranledning af Rådet, 
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Kommissionen. Europa-Parlamentet eller Kommissionen.
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