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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Kommissionens förslag om en europeisk systemrisknämnd (ESRB)

Kommissionens förslag är en del av ett paket för att förbättra EU:s tillsynsram som grundas 
på de Larosière-gruppens rekommendationer och som syftar till att undanröja de brister i den 
nuvarande tillsynsramen som uppdagats genom den aktuella finanskrisen.  

ESRB är en av hörnstenarna i en integrerad EU-tillsynsstruktur och ska därmed bidra till att 
den inre marknaden fungerar bättre. ESRB är ett helt nytt europeiskt organ som inte är en 
juridisk person och som har en form som inte förekommit tidigare. Genom att utveckla ett 
europeiskt tillsynsperspektiv på makronivå ska detta organ motverka problemet med en 
fragmenterad individuell riskanalys på nationell nivå, höja effektiviteten i 
förvarningssystemen och göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att omsätta 
riskbedömningar i handling.

Enligt kommissionsförslaget ska ESRB utgöras av en styrelse, en styrkommitté och ett 
sekretariat som Europeiska centralbanken ställer till förfogande. I ledningen ingår alla 
nationella centralbankschefer. Förordningen om inrättande av ESRB kompletteras av ett 
rådsbeslut som ger Europeiska centralbanken (ECB) i uppgift att svara för ESRB:s 
sekretariatsfunktion.

2. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar inrättandet av ESRB. Krisen har visat att de nationella 
myndigheternas mikrotillsyn inte räcker för att upptäcka systemriskerna och inte kan 
motverka dem i tid.  Det är viktigt att skapa ett europeiskt makrotillsynssystem för att 
övervaka, utvärdera och i förekommande fall förhindra potentiella risker för den finansiella 
stabiliteten och kunna utfärda förvarningar om systemrisker och föreslå konkreta 
bekämpningsåtgärder.    Samspelet mellan den makroekonomiska utvecklingen och det 
finansiella systemet ska kunna övervakas och utvärderas ur ett brett perspektiv. Det är också 
en god idé att förstärka samarbetet med IMF och FSB (Financial Stability Board)och 
relevanta organ i tredjeländer. Övervakningen av systemrisker höjer finansmarknadernas 
stabilitet, minskar sannolikheten för upprepade finanskriser och gör därmed Europa till en 
attraktivare finansmarknadsplats. 

Föredraganden föreslår några ändringar för att tydliggöra och förbättra den planerade 
tillsynsstrukturen. I princip bör mandatet för ESRB vara klart och tydligt begränsat till 
finanssektorn och får inte inkräkta på löne- och skattepolitiken. Alla EU:s mål enligt artikel 3 
i EU-fördraget måste beaktas på lämpligt sätt vid bedömningen av risker.

Omröstningar i styrelsen bör enligt artikel 10 i kommissionsförslaget uteslutande ske enligt 
principen ”en röst per ledamot”. Röstviktning ska inte ske. 

För styrkommittén föreslår föredraganden att denna ska ha fem centralbanksföreträdare. Det 
behövs en balanserad representation för nationella centralbanker i styrkommittén för att 
undvika att andra företrädare tar överhanden.
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När det gäller insamling och utbyte av information måste det säkerställas att uppgifterna kan 
uppfyllas självständigt, oberoende av nationella myndigheter. Det krävs därför en snabb och 
regelbunden åtkomst av uppgifter. 

Största möjliga transparens måste säkerställas. Analyserna bör vara offentliga i normalfallet. 
Sekretess måste motiveras utförligt och endast vara tillåtet efter ett särskilt beslut. 
Uppgifterna i analyserna bör vara offentligt tillgängliga i en (lämpligt) anonymiserad form. 
Detta kan bidra till att höja kvaliteten på rekommendationerna. 

Europaparlamentet bör ha samma befogenheter som rådet och kommissionen, särskilt när det 
gäller möjligheten att ge undersökningar i uppdrag åt ESRB. 

ESRB:s ansvar måste klarläggas. Man måste dock ta i beaktande att endast icke-bindande 
rekommendationer är möjliga enligt det aktuella förslaget och att inga verkställande uppgifter 
får överföras till ESRB. 

Sammanfattningsvis är det föreslagna tillsynssystemet ett första steg mot det långfristiga 
målet om ett harmoniserat europeiskt tillsynssystem där en central europeisk myndighet har 
myndighetsfunktion med regleringsbefogenheter för stora, gränsöverskridande och 
systemrelevanta finans- och kreditinstitut/grupper. För systemrelevanta kreditinstitutgrupper 
bör europeiska tillsynsmyndigheter utöva myndighetsfunktionen, medan institut som enbart 
verkar nationellt ska stå helt och hållet under nationell tillsyn, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Gemenskapen behöver också ett 
särskilt organ som inom hela EU ansvarar 
för den makroprudentiella tillsynen över 
det finansiella systemet och som påvisar 
risker för den finansiella stabiliteten och 
vid behov utfärdar riskvarningar och 
rekommendationer till åtgärder för att 
hantera sådana risker. Ett Europeiskt 
systemriskråd (ESRB) bör följaktligen 
inrättas som ett nytt oberoende organ med 
ansvar för att bedriva makroprudentiell 

(7) Unionen behöver också ett särskilt 
organ som inom hela EU ansvarar för den 
makroprudentiella tillsynen över det 
finansiella systemet och som påvisar risker 
för den finansiella stabiliteten och vid 
behov utfärdar riskvarningar och 
rekommendationer till åtgärder för att 
hantera sådana risker. Ett Europeiskt 
systemriskråd (ESRB) bör följaktligen 
inrättas som ett nytt oberoende organ med 
ansvar för att bedriva makroprudentiell 
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tillsyn på EU-nivå. tillsyn på EU-nivå. Analyserna från ESRB 
bör begränsas till finanssektorn och bör 
inte beröra löne- eller skattepolitiska 
frågor.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fem andra styrelseledamöter som
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

(c) Fem nationella centralbankschefer
som ska väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet, 
kommissionen och vid behov även de 
berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen 
ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av rådet, 
Europaparlamentet eller kommissionen 
ska ESRB också granska särskilda frågor.
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