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Sammanfattning 

Den 14 december 2012 antogs kommissionens förslag till rådets förordning om 

tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken (ECB) i fråga om 

politiken för tillsyn över kreditinstitut. Förslaget är kontentan av ett halvår av 

förhandlingar som har syftat till att inrätta en europeisk tillsynsmekanism för att 

underlätta hanteringen av nuvarande och eventuella finanskriser, framförallt i 

eurozonen. 

ECB har varit den föreslagna myndigheten och förhandlingarna har aldrig pekat 

på något annat organ. ECB kommer att ta över tillsynen för eurozonens största 

kreditinstitut och ha huvudansvaret för den gemensamma tillsynsmekanismen som 

innefattar euroländernas nationella tillsynsmyndigheter. På ett kortsiktigt pers-

pektiv, är ECB ett utmärkt alternativ att tilldela tillsynsbefogenheter över 

europeiska kreditinstitut till, eftersom den har möjlighet att bedriva effektiv 

banktillsyn i eurozonen. På lång sikt kommer möjligheterna som detta fördjupade 

samarbete faktiskt medför och skulle kunna medföra att vara begränsade eftersom 

många icke-euroländer kommer att välja att avstå från detta samarbete på grund 

av att ECB har valts som tillsynsmyndighet. 
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1. Inledning 

Europeiska centralbanken (ECB) kommer från 2014 att bedriva tillsyn över euro-

zonens största kreditinstitut. Detta fördjupade tillsynssamarbete är en del av ett 

EU-projekt som har kommit att betecknas bankunionen.
1
 

Förslaget har kommit till under en tid av ekonomiska oroligheter, när eurons fram-

tid kom att ifrågasättas. Vilka krafter har lett till detta förslag och varför valdes 

just ECB att ansvara för en sådan uppgift? 

Utvecklingen mot en mer integrerad europeisk finansmarknad utgör en relevant 

och aktuell företeelse. Även om detta förslag inte direkt berör medborgarna 

kommer dess konsekvenser indirekt kännas även i Sverige. Det är därför av vikt 

att förstå varför det här förslaget har kommit till stånd samt vilken myndighet som 

kommer att ha huvudansvaret för att bedriva samarbetet framåt.  

Denna uppsats ger en inledande förståelse över bankunionen som projekt samt 

analyserar och diskuterar valet av ECB som tillsynsmyndighet samt dess möjlig-

heter att faktiskt uppnå de uppsatta målen. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka och analysera huruvida ECB är 

lämpad att vara tillsynsmyndighet för den europeiska bankunionen. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att uppnå det uppställda syftet ska följande frågeställningar beaktas: 

 Vad är bankunionen? 

 Vad är syftet med bankunionen? 

 Hur ser förslaget ut? 

 Varför valdes ECB som tillsynsmyndighet? 

 Överensstämmer valet av ECB med syftet bakom bankunionen? 

 Finns det andra alternativ än ECB för att uppnå bankunionens syfte? 

 Kommer ECB att lyckas med sin nya uppgift såsom förslaget ser ut? 

                                                 
1
 Se till exempel Comunication from the Comission to the European Parliament and the Council, A 

Roadmap towards a Banking Union, 12-09-2012; eller Beck, Banking union for Europe – risks and 

challenges, Banking Union for Europe – Risks and Challenges (e-book), 2012, s 11. 
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1.2 Metod och material 

Detta arbete utgör en analys av ECB:s roll som tillsynsmyndighet för en gemen-

sam europeisk tillsynsmekanism med utgångspunkt i de skillnader och förändring-

ar som skedde i det förslaget som lades fram september 2012 jämfört med det 

förslag som antogs december 2012. 

För att på ett riktigt och trovärdigt sätt kunna förstå förslaget om inrättandet av en 

gemensam europeisk tillsynsmekanism har alla tillgängliga, offentliga förord-

ningsförslag på svenska (från det ursprungliga till det slutgiltiga) undersökts. 

Detta för att få en fördjupad förståelse av de intressen och överväganden som har 

lett fram till förslaget samt de eftergifter och kompromisser som har gjorts. Även 

utländska artiklar skrivna av framförallt ekonomer har använts. Dessa behandlar 

eurokrisen och bankunionen som ett lösningsförslag på rådande eurokris samt 

ECB och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Även om dessa inte är en del 

av den juridiska doktrinen är dess innehåll berikande för ämnet. Offentliga ut-

talanden och dokument som har uppkommit i samband med att förslaget lades 

fram, förhandlades och antogs har också beaktats. Dessutom har samtal med den 

Svenska Bankföreningen, som är en intresseorganisation för banker, gett insikter i 

processen. 

Materialet är varierat och ger en god överblick över bankunionen och ECB utifrån 

olika perspektiv, vilket möjliggör en kritisk analys, som baseras på det framställda 

materialet och utifrån det har deduktiva slutsatser dragits.  

1.3 Avgränsning 

Detta arbete fokuserar på val av tillsynsmyndighet för bankunionen. Hela fram-

ställningen utgår från premissen att det behövs gemensam tillsyn av finans-

marknaden inom EU. Denna utgångspunkt kommer varken att ifrågasättas eller 

behandlas ingående. Förutom en nödvändig analys av syftet bakom bankunionen 

utgår jag från att bankunionen är ett faktum. Bankunionens lämplighet i sig 

kommer således inte att komma ifråga. 

Sveriges deltagande i det här samarbetet kommer inte heller att behandlas. Icke-

euroländernas deltagande i samarbetet behandlas generellt och frågan är inte huru-

vida det är viktigt för dessa att delta eller inte, utan snarare vad deras eventuella 

deltagande har för betydelse för samarbetet. 
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Det förutses att läsaren är väl orienterad i ämnet. Grundläggande kunskaper i 

europarätt samt om EU:s institutioner är nödvändiga, likaså en förståelse om 

finansmarknaden samt hur tillsyn över kreditinstitut bedrivs idag, på nationell och 

europeisk nivå. 

För att undvika en alltför utspridd analys har jag valt att lägga särskilt fokus på tre 

huvudområden: 

 Tillsynens omfattning; inbegripet vilka kreditinstitut samt vilka länder som 

omfattas, 

 Beslutsfattandeprocessen; samspelet med de nationella tillsynsorganen i 

samband med beslut mot enskilda kreditinstitut, 

 Tillsynsuppgifterna; de faktiska uppgifter ECB kommer att tilldelas. 

Genom att fokusera på dessa, för tillsynen viktiga egenskaper, kan relevanta 

aspekter lyftas fram vid jämförelser, analys och diskussion. Eftersom analysen 

endast i begränsat mån är inriktad på hur den faktiska banktillsynen bör se ut är 

utgångspunkten att dessa tre aspekter säger något om tillsynens kvalitet. 

Syftet med denna uppsats är att bedöma lämplighet. Detta begrepp ska tolkas brett 

och avser det som är juridiskt relevant, ekonomiskt effektivt, men även vad som är 

praktiskt genomförbart. I detta avseende är det viktigt att nämna att arbetet i 

görligaste mån försöker renodla analysen från de rent politiska överväganden som 

präglar den här typen av processer. 

I samband med förslaget om inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism har ett 

förslag om ändring i EBA-förordning
2
 förhandlats. Det förslaget kommer inte att 

beröras. 

Framställningen utgår från de förslag som har lagts fram under andra halvåret 

2012. Det innebär att den förordning (baserad på det antagna förslaget) som 

Europaparlamentet ska anta, inte kommer att utgöra en del av analysen. 

                                                 
2
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om 

inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut 

nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG. 
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1.4 Disposition 

Denna uppsats är indelad i tre avsnitt: Bankunionen, Tillsynsmyndigheten samt 

Diskussion och Analys. 

I ett första skede förklaras bankunionen som förslag och det resultat som ett halvår 

av förhandlingar har lett till. Det ursprungliga förslaget presenteras och de tre 

huvudområdena (tillsynens omfattning, beslutsfattandeprocessen samt tillsyns-

uppgifterna) berörs. Senare redogörs för det förslag som har antagits samt syftet 

bakom det. Därefter presenteras förslagets EU-rättsliga grund. Denna del foku-

serar på hur förslaget faktiskt ser ut idag samt vilka krafter som har föranlett det. 

Med den bakgrunden följer nästa avsnitt om tillsynsmyndigheten. Tanken är att 

man ska förstå valet av ECB utifrån den uppställda bakgrunden. En väldigt kort-

fattad bakgrund om ECB och dess struktur ges samt den rättsliga grunden för att 

tilldela ECB sådana tillsynsbefogenheter presenteras. Därefter behandlas 

förslagets konsekvenser utifrån det ursprungliga respektive det antagna förslaget. 

Denna del fokuserar på ECB, men även på hur den faktiska tillsynen kan komma 

att se ut. 

Jag har valt att ha en självständig analysdel som möjliggör en bredare analys med 

utgångspunkt i den tidigare framställningen. Detta avsnitt är av mer spekulativ 

natur än de tidigare och utgörs till stor del av egna uppfattningar, åsikter och slut-

satser kring ECB:s roll som bankunionens tillsynsmyndighet samt vad detta 

kommer att innebära för den faktiska tillsynen. Här är analysen till en början upp-

delad i de tre huvudområdena (tillsynens omfattning, beslutsfattandeprocessen 

samt tillsynsuppgifterna) för att därefter övergå till att presentera och diskutera 

kring andra alternativ till ECB. Senare kommer en självständig analys av de 

praktiska konsekvenser som detta förslag kommer att medföra för banktillsynen 

inom EU. Därefter ges en framtidsscenario samt avslutande kommentarer som 

återkopplar till ovan ställda frågeställningar. 

Framställningen avslutas med en slutsats som baseras på hela arbetet och de 

insikter det har lett till. 
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Gemensam 
avvecklings-
mekanism  

Krishantering 

Gemensamma 
fornder för 
insättarskydd 
m.m. 

Fonder 

Gemensam 
övervakning 
av europeiska 
kreditinstitut 

Tillsyn 

BANKUNIONEN 

2. Bankunionen 

Bankunionen är samlings-

namnet på ett EU-projekt 

om fördjupat samarbete 

inom den europeiska 

banksektorn. Den är en 

trestegsprocess som i för-

sta hand ska förhindra 

finanskriser, men även 

skapa förutsättningar för 

en effektiv europeisk krishantering (när krisen är ett faktum).
3
 

Som bilden ovan visar är gemensam tillsyn det första steget i detta samarbete. 

Övervakning i form av tillsyn över kreditinstitut
4
 anses utgöra en förutsättning för 

nästkommande steg. Den är avsedd att skapa den kontroll som behövs inom EU 

och stärka förtroendet bland de europeiska staterna. Genom att flytta tillsynen till 

en överstatlig, europeisk nivå, försöker man ta bort de diskrepanser som uppstår 

när kreditinstitutens internationella verksamhet övervakas på nationell nivå.
5
 

Gemensam tillsyn ska utgöra grunden. När den blir ett faktum finns det planer om 

att inrätta gemensamma insättningsgarantifonder. Dessa ska leda till en ännu mer 

integrerad finanssektor så att det inte längre blir en diskussion om att starka 

ekonomier räddar svagare, utan att skapa en gemenskapskänsla där förlusten täcks 

av hela marknaden. Det handlar således om inrättandet av fonder som i sin tur är 

fundamentala för projektets sista steg.
6
 

Det som jag har valt att kalla för gemensam krishantering är inrättandet av en 

gemensam avvecklingsmekanism. Planen är att en myndighet ska utses och att 

denna ska ansvara för avvecklingen av kreditinstitut som hamnar i en krissituation 

                                                 
3
 Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Report by President of the European 

Council Herman Van Rompuy, Bryssel, 26-06-2012, s 4 f; se även Buch, Weigert, Legacy 

problems in transition to a banking union, Banking Union for Europe – Risks and Challenges (e-

book), 2012, s 25 ff. 
4
 Förslaget avser kreditinstitut, finansiella holdingföretag samt blandade finansiella holdingföretag, 

för enkelhetens skull används endast begreppet kreditinstitut (som definieras artikel 4.1 i direktiv 

2006/48/EG). 
5
 Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, 26-06-2012, s 2. 

6
 Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, 26-06-2012, s 4 f. 
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som inta går att lösa. Av erfarenhet vet man att när kreditinstitut går i konkurs 

leder det till stora störningar på hela marknaden. Därför är bankunionens sista steg 

möjligheten att styra och på ett bättre sätt kontrollera eller förhindra avvecklingen 

av kreditinstitut. 

När dessa tre steg har tagits är bankunionen fullbordad. Den europeiska finansiella 

sektorn kommer att vara nästan fullständigt integrerad och betydligt bättre förut-

sättningar för att stå emot tider av ekonomiska oroligheter kommer att föreligga. 

2.1 Det ursprungliga förslaget 

Det första förslaget om inrättandet av en europeisk tillsynsmyndighet lades fram 

september 2012. Det var ett ingripande förslag om gemensam europeisk bank-

tillsyn för hela eurozonen. Det skulle utgöra ett första steg mot en fullständig 

bankunion med gemensam tillsyn, fonder och avvecklingsmekanism. 

Förslaget gick i stora drag på att en total förflyttning av tillsynen över kredit-

institut skulle ske från en nationell till en europeisk nivå, där ECB skulle ha 

exklusiva tillsynsbefogenheter över kreditinstitut i eurozonen.
7
 De nationella 

myndigheternas tillsyn skulle begränsas till att endast avse efterlevnaden av regel-

verket kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 

konsumentskyddsregelverket.
8
 

Förslaget bestod av en förordning på fem kapitel som behandlade olika huvud-

områden för både tillsyn och hur ECB skulle hantera dessa nya arbetsuppgifter.
9
 

2.1.1 Tillsynens omfattning 

Detta förslag avsåg alla kreditinstitut i eurozonen. Det fanns möjlighet för alla 

EU-medlemsstater som var villiga att ovillkorligen underkasta sig ECB:s tillsyn 

att inleda ett så kallat nära samarbete.
10

 Att förslaget huvudsakligen avsåg euro-

zonen motiverades av att eurozonen, genom den gemensamma valutan, är särskild 

utsatt för spridningseffekter i tider av finansiell instabilitet.
11

 Alla kreditinstitut 

                                                 
7
 Förslag (13683/12) till Rådets Förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, 12-09-2012. 
8
 Se punkt 22 i förslag (13683/12), 12-09-2012. 

9
 Se Bilaga 1. 

10
 Artikel 6 förslag (13683/12), 12-09-2012. 

11
 Se till exempel punkt 9 i förslag (13683/12), 12-09-2012; Euro Area Summit Statement, 09-06-

2012; Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, 26-06-2012, s 2 f; 
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skulle omfattas eftersom systemviktighet är väldigt svår att bedöma på förhand 

avseende kreditinstitut med mindre omsättning eller som driver verksamhet i ett 

enda land. Problem i det ena institutet, oavsett hur förhållandevis litet det är, kan 

komma att ha en negativ påverkan genom hela det finansiella systemet, även i ett 

annat land.
12

 

Förslaget föreskrev tydligt att tillsynsuppgifter som inte nämndes skulle finnas 

kvar hos de nationella behöriga myndigheterna. Detta medför att medan ECB fick 

exklusiv behörighet, fick de nationella tillsynsorganen en subsidiär behörighet att 

bedriva sådan tillsyn som inte omfattades av förslaget.
13

 

Förslaget tillät även att, för tillsynsändamål, utreda och kräva information från 

kreditinstitut och personer som hade koppling till dessa. Tillsynsuppgifterna 

skulle, om än på ett indirekt sätt, således även komma att påverka både juridiska 

och fysiska personer som kunde kopplas till kreditinstitutens verksamhet.
14

 

2.1.2 Beslutsfattandeprocessen 

Tillsynsmyndigheten hade självständig behörighet att fatta beslut i de enskilda 

fallen. Uppgifterna skulle utföras av tillsynsmyndigheten med hjälp från de 

nationella tillsynsorganen. Förslaget innebar att ECB skulle utöva den praktiska 

tillsynen genom de nationella tillsynsorganen. Detta kallades för den gemen-

samma tillsynsmekanismen.
15

 

Utöver den särskilda reglering för tillståndsgivning och indragning fanns det inga 

tydliga instruktioner på hur beslutsprocessen faktiskt skulle gå till. Besluten skulle 

fattas med beaktande av de nationella tillsynsorganens rekommendationer, men 

den ultimata beslutsfattandemakten skulle ligga hos ECB.
16

 Kreditinstituten skulle 

även i fortsättningen vända sig till sitt nationella tillsynsorgan för sina ärenden. 

Dessa skulle i sin tur utge rekommendationer till ECB i de enskilda fallen. Detta 

                                                                                                                                      
Buch, Weigert, a a, 2012, s 27; eller Europeiska Kommissionen, Kommissionen föreslår nya 

befogenheter för ECB för banktillsyn som del av en bankunion, 12-09-2012, s 2 f. 
12

 Popov, Does Regulation at Home affect Bank Risk-Taking Abroad?, European Central Bank 

Research Bulletin No 16, 2012. 
13

 Artikel 4.4 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
14

 Artiklar 10-12 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
15

 Artikel 5 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
16

 Artikel 13 och 15 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
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motiverades av att varje stat har en egen finansmarknad med en viss kultur som de 

nationella tillsynsorganen faktiskt känner till och har gedigen erfarenhet av.
17

 

De nationella tillsynsorganens i särklass viktigaste uppgift skulle vara att följa 

ECB:s instruktioner avseende de tillsynsuppgifter som föll inom ECB:s exklusiva 

behörighet.
18

 

2.1.3 Tillsynsuppgifterna 

Tillsynsbegreppet hade en vidd innebörd. Uppgifterna räknades upp i artikel 4.1 

och omfattade diverse uppgifter, bland annat: tillståndsgivning, tillståndsin-

dragning, genomförande av tillsynsstresstester, utövande av gruppbaserad tillsyn 

samt även kräva effektiva styrformer, metoder för utvärdering om det interna 

kapitalet är tillräckligt och även möjlighet att samordna de deltagande medlems-

staternas ståndpunkt i EBA-samanträden.
19

 Tillsynen omfattade således viktiga 

uppgifter som en tillsynsmyndighet ska ha. ECB skulle ha kontroll av aktörerna 

som trädde in på marknaden genom bland annat omfattande ägar-kontroll och 

tillsyn på koncernnivå; övervakning av de befintliga aktörerna och deras beteende 

på marknaden genom bland annat kontinuerlig rapportering från de nationella 

tillsynsorganen; samt sanktionsmöjlighet genom både böter och 

tillståndsindragning via de relevanta nationella myndigheterna.
20

 

2.2 Det antagna förslaget 

Efter ett knappt halvår av förhandlingar antogs ett förslag december 2012.
21

 

Kontentan av det hela blev att ECB ska, under 2014, ta över tillsynen över euro-

ländernas största banker (se 2.2.1 nedan). Beträffande vilka banker är att anse som 

de största samt vilka kreditinstitut som faktiskt kommer att omfattas av denna 

tillsyn, stadgas bedömningsgrunderna i artikel 5 (se bild nedan). 

Det sammantagna intrycket som det antagna förslaget lämnar är att det 

ursprungliga förslaget har bitvis förändrats och framförallt avsevärt begränsats. 

ECB ska inte längre bedriva en självständig och, i princip, obegränsad tillsyn över 

                                                 
17

 Se punkt 28 i förslag (13683/12), 12-09-2012. 
18

 Artikel 5.4 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
19

 Artikel 4.1 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
20

 Se till exempel artikel 12.1 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
21

 Förslag (17812/12) till Rådets Förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 

centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, 14-12-2012; se även Europeiska 

unionens råd, Rådet överens om banktillsyn, 13-12-2012. 
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Betydande? 

Storlek 

Betydelsen för 
ekonomin i EU 

eller någon 
deltagande 

medlemsstat 

Betydelsen av 
gränsöverskridande 

verksamhet 

alla kreditinstitut i eurozonen. Istället ska ECB i samspel med de nationella 

tillsynsmyndigheterna utöva tillsyn över några utvalda kreditinstitut. 

Förslaget har också genomgått ändringar i syfte att göra samarbetet mer lockande 

för länder som inte har infört den gemensamma valutan euro. I grund och botten 

handlar det om ändringar i formuleringen av förordningstexten som gör att den 

uppfattas mer inkluderande och inbjudande.
22

 Ett icke-euroland som avser att 

delta i samarbetet kommer fortfarande tvingas underkasta sig tillsyn från en 

myndighet som landet ifråga inte har någon slutlig beslutsfatandemakt i (se 3.2.1 

nedan). För att försöka lösa detta har det införts en så kallad opt-out möjlighet där 

ett icke-euroland, under särskilt föreskrivna omständigheter, genom ett särskilt 

förfarande kan välja att inte inrätta sig efter ett enskilt beslut som ECB-rådet har 

fattat i strid mad landets önskan
23

. Denna möjlighet ska användas restriktivt med 

hänsyn till de skiljaktigheter och diskrepanser detta kan skapa i den gemensamma 

tillsynen. 

2.2.1 Tillsynens omfattning 

Tillsynsmyndigheten bedriver tillsyn i eurozonen. Det finns fortfarande möjlighet 

för icke-euroländer att frivilligt delta i detta samarbete genom att inleda ett så 

kallat nära samarbete.  

ECB har ett delat 

tillsynsansvar till-

sammans med de 

nationella tillsyns-

organen avseende 

kreditinstitut som 

är att anse som 

mindre betydan-

de.
24

 Artikel 5.4(a) 

                                                 
22

 Se till exempel definitionen av deltagande medlemsstat i artikel 2.1 förslag (17812/12), 14-12-

2012 jfr artikel 2.1 förslag (13683/12), 12-09-2012. 
23

 Nära samarbete regleras i artikel 6 förslag (17812/12), 14-12-2012. Opt-out möjligheten finns 

särskilt föreskriven i artikel 6ab i samma förslag. 
24

 Artikel 4.5 förslag (17812/12), 14-12-2012. 
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i förslaget stadgas det att tre aspekter ska beaktas när betydelsen av ett kredit-

institut avgörs. Det innebär att ECB inte längre bedriver exklusiv tillsyn på alla 

kreditinstitut i eurozonen.
25

 

Det finns dock vissa omständigheter som leder till att ett kreditinstitut i första 

hand inte anses vara mindre betydande
26

. Dessutom är vissa ekonomier i de del-

tagande medlemsstaterna alltför små för att ha institut som når upp till kravet att 

inte vara mindre betydande, därför har det bestämts att tillsynen alltid ska omfatta 

en deltagande medlemsstats tre största kreditinstitut.
27

 

2.2.2 Beslutsfattandeprocessen 

Enligt förslaget är det ECB som har det huvudsakliga ansvaret för tillstånds-

givning och återkallelse avseende tillstånd att bedriva bankverksamhet. Det inne-

bär att det endast är sådana typer av beslut som ECB ska fatta i det enskilda fallet. 

Men ECB:s beslutsfattandemakt i detta avseende har lagts fram på ett alldeles sär-

skilt sätt: beslut i de enskilda fallen fattas i samråd med det nationella tillsyns-

organet i det landet där det avsedda kreditinstitutet är etablerat.
28

 

Det är de nationella tillsynsorganen som fattar de faktiska besluten (som dock 

kallas för utkast till beslut) som ECB har möjlighet att invända mot inom en an-

given tidsperiod.
29

 Den ultimata beslutsmakten ligger hos ECB-rådet som, i egen-

skap av högsta beslutande organ (se 3.2.1 nedan), har rätt att motsätta sig alla 

beslut som fattas.
30

 

Det ska även inrättats en omprövningspanel. Detta innebär att de beslut som ECB 

fattar kan komma att ändras på begäran av det enskilda kreditinstitutet som 

drabbas eller av den nationella tillsynsmyndigheten. Tanken är att denna process 

ska gå fort och inte hämma effektiviteten vid beslutsfattandet.
31

 

Större vikt läggs på de deltagande medlemsstaternas nationella lagstiftning. Över-

vägande del av den lagstiftningen som redan finns inom detta rättsområde är 

                                                 
25

 För en närmare överblick över uppdelningen av tillsynsuppgifterna mellan ECB och de 

nationella myndigheterna se Bilaga 2. 
26

 Se Bilaga 3. 
27

 Artikel 5.4 sista stycket förslag (17812/12), 14-12-2012. 
28

 Artikel 13 förslag (17812/12), 14-12-2012. 
29

 Se artikel 13.1(a) och (b) förslag (17812/12), 14-12-2012. 
30

 Artiekl 18.3 förslag (17812/12), 14-12-2012. 
31

 Artikel 17b förslag (17812/12), 14-12-2012. 
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resultatet av EU-rätten. ECB ska således följa den nationella lagstiftningen som 

har införlivat de relevanta EU-rättsakter. 

2.2.3 Tillsynsuppgifterna 

Tillsynsuppgifterna har genomgått omfattande förändringar, justeringar och 

preciseringar. Vissa tillsynsbefogenheter har försvunnit från ECB:s uppgifter. 

Andra uppgifter har preciserats närmare och även försetts med exempel.
32

 

De särskilda tillsynsuppgifterna finns fortfarande uppräknade i artikel 4 och de 

viktigaste förändringar omfattar bland annat att ECB ska vara behörig myndighet 

när kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater vill starta en filial i 

en deltagande medlemsstat, tillsyn över området värdepapperisering och tydligare 

uppgifter vad gäller utvärdering av compliance.
33

 ECB har inte längre behörighet 

att ställa högre krav än det som finns föreskrivet och ska inte längre samordna de 

deltagande medlemsstaternas ståndpunkt vid EBA-sammanträden.
34

 

2.3 Syftet bakom förslaget 

Inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism där ECB är huvudansvarig är inte 

en ny idé. Det har funnits förespråkare för ett utökat samarbete inom den 

europeiska finansmarknaden ända sedan införandet av den gemensamma 

valutan.
35

 Dessa menade att gemensam tillsyn av den europeiska finansmarknaden 

var nödvändig för att en valutaunion skulle lyckas. 

I artikel 1 i det ursprungliga förslaget angavs som syfte att ”främja kredit-

institutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets stabilitet med veder-

börlig hänsyn till den inre marknadens enhetlighet och integritet.”
36

 I det antagna 

förslaget lyder syftet: ”främja kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finan-

siella systemets stabilitet inom EU och inom varje medlemsstat med vederbörlig 

hänsyn till den inre marknadens enhetlighet och integritet.”
37

 Vidare har artikeln 

försetts med flera tillägg avseende bland annat diskrimineringsförbud. Dessa till 

                                                 
32

 Artikel 4 förslag (17812/12), 14-12-2012. 
33

 Artikel 4.1 (aa) och (c) förslag (17812/12), 14-12-2012. 
34

 Artikel 4.1 (d) och (e) förslag (17812/12), 14-12-2012 jfr artikel 4.1 (d) och (e), förslag 

(13683/12), 12-09-2012. 
35

 Se till exempel Begg, m fl, The ECB: Safe at Any Speed? Monitoring the European Central 

Bank 1, 1998. 
36

 Artikel 1 förslag (13683/12) 12-09-2012. 
37

 Artikel 1 förslag (17812/12) 14-12-2012. 
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synes likadana syften döljer ett knappt halvår av förhandlingar under vilka in-

rättandet av ett fördjupat tillsynssamarbete fick en annan betydelse än tidigare 

avsett. Förslaget som lades fram september 2012 och det som antogs december 

samma år har motiverats på olika sätt. 

Det finns en anledning till varför förslaget lades fram och antogs just andra halv-

året 2012. Vilka krafter som ledde fram till den här utvecklingen och varför är av-

görande för att kunna förstå hur tillsynsmyndigheten har valts. 

Man kan inte säga att bankunionen har motiverats av ett enda syfte. Dock kan man 

se att det finns vissa syften som verkar mer relevanta än andra och lyfts fram på 

ett särskilt sätt. Det är ingen tvekan om att den sista tidens ekonomiska utveckling 

i Europa och framförallt i eurozonen har utgjort grunden för att den här typen av 

samarbete överhuvudtaget kunde uppstå.
38

 

Finanskrisen 2008 är ett viktigt moment i denna utveckling. Även om det inte är 

klarlagt att den iscensatte dagens ekonomiska kris direkt, anser jag att den har haft 

stor inverkan på den efterkommande ekonomiska utvecklingen. Finanskrisen 2008 

belyste finansmarknadens brister på ett sätt som ingen kris tidigare.
39

 Dess konse-

kvenser var av enormt genomslag världen runt. Sedan dess har makthavare och 

lagstiftare insett att den befintliga kontrollen och övervakningen av finans-

marknaden är otillräckliga. Krisen visade även hur sammanvävt det finansiella 

systemet är. Riskerna (och därmed förlusterna) sprids mellan olika kreditinstitut 

oavsett fysiskt avstånd och detta låter sig inte hejdas av landsgränser. 

Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Europa har varit minst sagt oroande. 

Här ska ingen noggrann redogörelse av den så kallade eurokrisen göras. Det 

räcker med att förstå att konsekvensen har blivit att flera europeiska stater inte 

längre klarar av att hålla en sund ekonomi och att detta i många fall har drivits 

fram av en alldeles för stor och mäktig banksektor. För att hjälpa (eller rädda) de 

kreditinstitut som har hamnat i den här situationen behövs kapitaltillskott. 

Problemet är att dessa pengar inte kan tas från den egna staten som ju är i behov 

                                                 
38

 Se till exempel Euro Area Summit Statement, 09-06-2012 samt Communication from the 

Commission to the European parliament and the Council – A Roadmap Towards a Banking Union, 

12-09-2012, s 3. 
39

 European Commission, Towards a Banking Union, Memo/12/565, 10-09-2012, s 1 f. 
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av kapital.  Här har de andra euroländerna insett att den gemensamma valutan 

måste räddas. Euroländerna har bestämt att den Europeiska stabiliserings-

mekanismen (ESM) ska kunna tillhandahålla nödkrediter direkt till krisande 

kreditinstitut. För att göra det måste de ekonomierna som har euro som valuta vara 

sunda och någorlunda väl-fungerande. Samtidigt har dessa länder ingen tillit för 

varandra. Om ekonomin har lyckats hamna i kläm en gång finns det inga garantier 

för att det inte ska ske igen. Erfarenheten visar att denna risk är påtaglig. 

Det är i det här sammanhanget, i denna tid av ekonomisk oro och framförallt miss-

tro, som förslaget om inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism (och även en 

bankunion) blir aktuellt
40

. Den politiska viljan som tidigare lyste med sin frånvaro 

uppstod när flera stora ekonomier i eurozonen insåg hur kritisk situationen var. 

Det avgörande syftet bakom detta förslag var behovet från långivarna (ESM) att 

ha någon form av kontroll över de länder vars kreditinstitut skulle få direkta 

nödkrediter. Närmare bestämt utgjorde det ett villkor för att möjliggöra 

återkapitalisering av de spanska bankerna som var i akut behov av nytt kapital. 

Detta syfte är inte det enda, men det var av avgörande natur för att detta förslag 

överhuvudtaget skulle komma till stånd.
41

 

Det här syftet kan sammanfattas som ett sätt att skapa en snabb och effektiv 

lösning för eurokrisen. Det är således fråga om en kortsiktig åtgärd som ska lösa 

den akuta ekonomiska situationen i eurozonen. Samtidigt kan man inte undgå att 

märka hur förslaget präglas av en tanke om långsiktighet. Denna långsiktighet 

speglas inte i det syftet som nyss har framförts. 

Själva idén med bankunionen är att skapa ett bestående system för en mer 

integrerad banksektor. Det faktum att man inte har försökt skapa en tillfällig 

lösning på krisen tyder på att det även finns en djupare tanke om ett fördjupat 

samarbete inom inte bara eurozonen, utan så småningom hela EU. Under för-

handlingarnas gång kan man läsa hur förslaget mer och mer anpassades efter krav 

som inte direkt syftade till att tillfredsställa euroländernas önskemål, utan utgjorde 

kompromisser för att göra samarbetet mer attraktiv för icke-euroländer. 

                                                 
40

 European Commission, Memo/12/565, 10-09-2012, s 2. 
41

 Euro Area Summit Statement, 29-06-2012; Svenska Bankföreningen, 06-03-2013; samt 

European Commission, Memo/12/565, 10-09-2012, s 5 f. 
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Dessutom har syftet redan från början varit att inrätta ett permanent och om-

fattande samarbete i form av en bankunion. Denna trestegsprocess tyder också på 

att bankunionens syfte har varit långsiktigt. Det verkar dessutom finnas en tanke 

om att detta fördjupade samarbete kommer att förhindra ytterligare finanskriser åt-

minstone vad gäller aspekter som kan hänföras till kreditinstitutens verksamhet 

och risktagande. 

2.3.1 Tillsynens omfattning 

Den huvudsakliga utgångspunkten var att förslaget skulle omfatta hela eurozonen. 

Detta motiveras av att det omedelbara syftet med förslaget var att möjliggöra för 

ESM att kunna tillhandahålla nödkrediter för vissa spanska banker. Tillsynen var 

således, på ett kortsiktigt plan, avsedd att endast omfatta eurozonen. Under för-

handlingarnas gång har möjligheten för icke-euroländer som vill inleda ett nära 

samarbete med ECB förstärkts och gjorts mer attraktiv. 

Redan i det ursprungliga förslaget kunde icke-euroländer delta i samarbetet, men 

alternativet luckrades upp under förhandlingarna. Syftet har varit att så långt som 

möjligt utöka mängden av stater som väljer att delta i detta tillsynssamarbete. 

Vad gäller vilka institut som omfattas har utvecklingen skett åt motsatt håll. Det 

ursprungliga syftet att omfatta alla kreditinstitut har krympt till att endast omfatta 

de största. Här är det dock inte fråga om att syftet bakom förslaget har förändrats i 

detta avseende, utan snarare ett tecken på att det avsedda syftet inte var praktiskt 

genomförbart. 

2.3.2 Beslutsfattandeprocessen 

Syftet har varit att flytta beslutandemakten från nationella organ till en överstatlig 

tillsynsmyndighet. Detta syfte, som utgör en grundläggande aspekt av förslaget, 

har inte speglats i den utvecklingen som förhandlingarna har lett fram till. Det här 

har varit ett område där möjligheten att fatta beslut i det enskilda fallet har be-

gränsats. Från att ha en tillsynsmyndighet med drag av överstatliget har man för-

sökt jämna ut maktbalansen med de nationella tillsynsorganen så långt som möj-

ligt. ECB:s roll som huvudansvarig för den gemensamma tillsynsmekanismen har 

stärkts, medan dess beslutsfattandemakt har kapats. Detta kan dock inte förklaras 

som ett medvetet avsteg från det ursprungliga syftet i det här avseendet. Makt-
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förhållandet har jämnats ut för att förslaget överhuvudtaget skulle komma till 

stånd. 

2.3.3 Tillsynsuppgifterna 

Fullständiga tillsynsbefogenheter skulle tilldelas ECB. Dessa har varit ett medel 

för att uppfylla förslagets syfte. Tillsynsuppgifterna som sådana påverkar inte 

syftet med förslaget. Det faktum att de har blivit mer preciserade och förtydligade 

innebär inte att syftet med förslaget har genomgått några förändringar. 

2.4 Den rättsliga grunden 

Det finns vissa grundläggande EU-rättsliga principer som alltid ska beaktas när 

EU utövar sin kompetens och skapar bindande rättsakter för medlemsstaterna. 

Dessa allmänna rättsprinciper präglar hela lagstiftningsprocessen och måste upp-

fyllas
42

: 

EU saknar behörighet att tilldela sig själv ytterligare befogenheter. Det innebär att 

alla förslag som läggs fram måste ligga inom ramen för EU:s kompetensområde, 

närmare bestämt den inre marknaden. Att införa en förstärkt tillsynsmekanism för 

europeiska kreditinstitut utgör ett komplement till den europeiska finansiella 

sektorn. Det bör inte finnas någon tvekan om att den finansiella sektorn är en del 

av den inre marknaden. Bankunionen är ett projekt för den inre marknaden, som 

omfattar den europeiska finansmarknaden och bör, som sådan, betraktas som en 

angelägenhet inom vilken EU har rätt att anta rättsakter och fatta beslut.
43

 

EU ska inte heller ingripa om det relevanta problemet på ett lämpligare sätt kan 

lösas av medlemsstaterna själva; den så kallade subsidiaritetsprincipen. Grundidén 

är att problem som kan skötas på nationell nivå ska skötas på nationell nivå, utan 

någon form av överstatligt ingripande. En konsekvens av bankunionen är att 

tillsynen över kreditinstitut flyttas från en nationell sfär till en mer överstatlig sfär. 

Själva problemet i detta fall är att tillsynen har utövats på nationell nivå. Den rele-

vanta frågan i detta fall är huruvida det finns ett annat alternativ där medlems-

staterna på egen hand kan uppnå det uppställda målet. Med andra ord: kan 

medlemsstaterna själva råda bot på de problem som uppstår i finansmarknaden när 

nationell tillsyn utövas på den internationella verksamheten som bedrivs av kredit-

                                                 
42

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, upplaga 4, 2010, s 105 f. 
43

 Artikel 5(2) fördraget om Europeiska unionen. 
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institut? Det föreligger i själva problemets natur att det inte kan lösas på nationell 

nivå. Det finns inget annat sätt för EU att lösa det än genom att ta över 

(åtminstone vissa) tillsynsuppgifter. Därför kan detta förslag omöjligen genom-

föras av medlemsstaterna själva. EU har rätt att vidta den här typen av åt-gärder.
44

 

Dessutom finns det en proportionalitetsprincip som måste beaktas vid antagande 

av EU-rättsakter. Den föreslagna åtgärden måste vara proportionerlig i förhållande 

till den situationen eller det problem den försöker lösa. Bankunionen är en otroligt 

ingripande åtgärd. Åtgärden kommer att medföra drag av överstatlighet som inte 

har funnits tidigare i det här området. Bankunionen kan inte anses vara en 

proportionerlig åtgärd om inte problemet den försöker lösa är minst lika om-

fattande. Här är således den relevanta frågan huruvida det finns mindre ingripande 

alternativ för att lösa denna situation. Bankunionens långtgående syfte och lång-

siktiga möjligheter medför att denna åtgärd inte kan anses vara annat än pro-

portionerlig i fröhållande till den situation den är ämnad att lösa. Detta innebär att 

EU har, utifrån ovan angivna syften, en rättslig möjlighet att genomföra en åtgärd 

som bankunionen.
45

 

                                                 
44

 Artikel 5(3) FEU. 
45

 Artikel 5(4) FEU. 
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3. Tillsynsmyndigheten 

3.1 Bakgrund 

Finansmarknader behöver övervakas.
46

 Det kan finnas flera skäl till detta, men 

den gemensamma utgångspunkten är att denna marknad är av så väsentlig natur 

för hela ekonomin, att den inte kan lämnas oreglerad. Dessutom är bedrivandet av 

bankverksamhet i sig en riskfylld operation där många negativa incitament upp-

står, eftersom det som anses vara det bästa för ekonomin inte är det mest lön-

samma för de individer som bedriver verksamheten. Detta gäller även ur ett inter-

nationellt perspektiv
47

. 

Det krävs en tillsynsmyndighet som bland annat beviljar tillstånd, övervakar samt 

sanktionerar aktörerna på finansmarknaden. Denna tillsynsmyndighet måste 

kunna bedriva tillsynsverksamhet på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 

3.2 Varför ECB? 

Det finns vissa anledningar som gör att ECB är det enda alternativet när det gäller 

att ta över tillsynen över europeiska banker: det finns nämligen ingen annan 

myndighet som har ECB:s självständiga ställning inom EU med förmåga att 

analysera och beakta eurozonens finanssektor som en helhet. ECB anses således 

ha en särställning som möjliggör en tillfredställande övervakning av hela euro-

zonen utan att riskera påverkan från politiskt håll eller från de deltagande 

medlemsstaterna. Tanken är att ECB ska ha rollen som euroländernas lender of 

last resort.
48

 

Det finns även nackdelar med detta val. Den mest uppenbara nackdelen är re-

presentationsproblemet som uppstår för icke-euroländer. Det är ett faktum att 

icke-euroländer som väljer att delta i detta samarbete inte kommer att nå den 

                                                 
46

 Se bland annat Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, 26-06-2012; 

Wyplosz, Banking union as a crisis management tool, samt Wagner, How to design a banking 

union that limits systemic risk at the Eurozone, Banking Union for Europe – Risks and Challenges 

(e-book), s 19 ff respektive 121 ff; eller Falkman, Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs 

reglering?, 2004, s 15 f. 
47

 Popov, a a, 2012. 
48

 Ioannidou, A first step towards a banking union, Banking Union for Europe – Risks and 

Challenges (e-book), 2012, s 90 ff. 
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högsta beslutandemakten inom ECB:s hierarkiska struktur.
49

 Den slutliga besluts-

makten kommer alltid att ligga hos euroländerna och deras representanter i ECB-

rådet. 

3.2.1 Kort om ECB
50

 

ECB är centralbanken för euroområdet. Den har sitt säte i Frankfurt och har sedan 

1999 som uppgift är att bedriva penningpolitik i eurozonen. ECB räknas upp som 

en EU-institution i artikel 13.1 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och dess 

uppgifter regleras närmare i avdelning VIII i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF) samt protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska Central-

banssystemet och Europeiska centralbanken. 

 

ECB består av tre huvudorgan: ECB-rådet, Direktionen samt det Allmänna rådet. 

Figuren ovan visar rollfördelningen mellan de olika organen.
51

 

3.2.2 Den rättsliga grunden 

En anledning till att välja ECB som inte bör underskattas är de rättsliga möjlig-

heterna som faktiskt föreligger. Den rättsliga grunden som har använts finns i 

                                                 
49

 Artikel 129(1) Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt jfr artikel 9-12 i protokoll 

(nr 4) om stadgan för Europeiska Centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. 
50

 För en mer fördjupad överblick över ECB och ECBS se EUROPEISKA CENTRALBANKEN – 

EUROSYSTEMET - EUROPEISKA CENTRALBANKSSYSTEMET, Europeiska centralbanken, 

2011 s 12 ff. 
51

 ECB:s hemsida [13-05-2013]. 
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artikel 127(6) FEUF. Där kan man läsa att ECB kan komma att tilldelas särskilda 

tillsynsuppgifter genom ett förenklat förordningsförfarande.
52

 

Artikel 127 FUEF reglerar ECB:s uppgifter. Där anges inte tillsyn som en huvud-

saklig uppgift
53

. Punkten 6 utgör ett undantag i detta avseende. Den öppnar för en 

utvidgning av tillsynsuppgifter gällande kreditinstitut. Man bör inte låsa sig i det 

faktum att det endast står kreditinstitut och inte finansiella holdingföretag och 

blandade finansiella holdingföretag som förslaget faktiskt avser. Detta beror 

närmast på hur marknaden har utvecklats och bestämmelsen i sådana fall skulle 

sättas helt ur spel. En ordagrann tydning av bestämmelsen skulle inte göra någon 

nytta.
54

 Artikel 127(6) måste anses ge ECB möjlighet att bli en europeisk bank-

tillsynsmyndighet. 

Man kan argumentera att så länge den politiska viljan finns kan man lägga ett 

sådant tillsynsansvar på den myndigheten man känner för. Tanken tycks dock ha 

varit att utnyttja de rättsliga möjligheterna som redan fanns i fördraget. Detta gör 

att hela processen kan ske snabbare och fokus inte läggs på just de mera juridiska 

aspekterna av förslaget som kan skapa stora meningsskiljaktigheter mellan de 

olika medlemsstaterna.  

3.3 Konsekvenser 

3.3.1 Utifrån det ursprungliga förslaget 

Om det ursprungliga förslaget hade antagits skulle en total förflyttning av bank-

tillsynen i eurozonen ske. ECB skulle erhålla exklusiva tillsynsbefogenheter på 

samma nivå som euroländernas egna nationella tillsynsorgan har idag. I ett sådant 

fall skulle en total samordning av tillsynen bland alla deltagande medlemsstater 

ske. ECB skulle ha erhållit ansvar och kontroll över alla kreditinstitut som bedrev 

verksamhet i eurozonen. 

En sådan behörighet var den som avsågs när förslaget lades fram. Uppenbarligen 

var det ett förslag som i praktiken var omöjligt att genomföra, men om man håller 

sig till en teoretisk nivå, skulle dess konsekvens vara väldigt vettig: eurozonen 
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ECB-rådet 

Direktionen 

Allmänna rådet 

Tillsyns-
styrelse 

Omprövnings-
panel 

hade blivit en enda, integrerad, välfungerande finansmarknad med ECB som 

ensam ansvarig för tillsynen genom den gemensamma tillsynsmekanismen. Det 

bör också påpekas att det ursprungliga förslaget var väl anpassat till ECB som 

tillsynsmyndighet och skulle av allt att döma ha fungerat på avsett sätt. 

En tillsynsstyrelse under ECB-rådet skulle ha upprättats samt en tillräcklig upp-

delning mellan penningpolitik och tillsyn skulle ha behövts (så kallade kinesiska 

murar). 

3.3.2 Utifrån det antagna förslaget 

Det förslaget som antogs 

leder till att ECB måste 

genomgå en omstruktur-

ering för att klara av att 

bedriva tillsyn på ett till-

fredsställande sätt. De 

penningpolitiska och till-

synspolitiska uppgifterna 

ska delas i separata av-

delningar. Det är fort-

farande ECB rådet som 

ska fatta de slutliga be-

sluten, men dessa ska 

skötas åtskilda från res-

terande uppgifter. I förslaget föreskrivs att det åtminstone ska hållas olika möten 

med olika dagordningar vad gäller de tillsyns- och penningpolitiska uppgifterna
55

. 

Utöver tillsynsstyrelsen ska en omprövningspanel upprättas. 

Förslaget innebär att ECB kommer att vara både tillsynsmyndighet och huvud-

ansvarig för den gemensamma tillsynsmekanismen. ECB kommer således att 

bedriva viss verksamhet i egenskap av direkt tillsynsutövare samt kommer att 

ansvara för någon form av godkännande av de beslut som fattas av de nationella 

tillsynsmyndigheterna på deltagande medlemsstatsnivå. 
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3.3.2.1 Tillsynens omfattning 

ECB ska endast bedriva tillsyn över eurozonens största kreditinstitut och dess 

exklusiva behörighet är begränsad främst till regler om tillstånd att driva bank-

verksamhet samt kapitaltäckning och likviditet. 

Genom att endast omfatta eurozonen har ECB ett fördelaktigt utgångsläge. ECB 

besitter kunskap och förståelse om eurozonen som är nödvändig för att bedriva 

tillfredsställande tillsyn. Att det endast är de största kreditinstituten som omfattas 

leder dock till en sämre förmåga att hantera och överblicka den ekonomiska ut-

vecklingen i de nationella finansmarknaderna som eurozonen består av. 

Även om samarbetet är i första hand inriktat på eurozonen och euroländernas sär-

skilda behov, betyder det inte att några icke-euroländer inte kommer att vilja 

delta. Just det faktum att så många ändringar har gjorts för att göra samarbetet mer 

lockande för icke-euroländer visar att det finns ett intresse inom hela EU för den 

här typen av samarbete. En viss deltagarnivå utanför eurozonen bör inte uteslutas. 

Anslutningen kan dock antas bli medelmåttig. 

3.3.2.2 Beslutsfattandeprocessen 

De besluten som ECB ska fatta i det enskilda fallen ska i första hand fattas av de 

nationella tillsynsmyndigheterna. ECB har möjlighet att invända mot de utkast till 

beslut som de nationella myndigheterna skickar in. Detta kommer förmodligen 

leda till att ECB bedriver mer av en granskningsfunktion avseende de beslut som 

de nationella myndigheterna fattar i det enskilda fallet än en faktisk besluts-

fattandefunktion. 

Beslutsfattandeprocessen kommer således se helt olika ut beroende på huruvida 

ECB har något att invända mot beslutet eller inte. I sistnämnda fallet kommer allt 

ske på ungefär samma sätt som det gör idag, med beaktande av nya regler och 

tekniska standarder som kan komma att dyka upp. I förstnämnda fallet däremot 

finns det inget sätt att veta hur ECB faktiskt kommer att organisera denna process. 

Det innebär en hög arbetsbelastning eftersom ECB förmodligen kommer att ha 

mer att invända i kristider än i tider av ekonomisk stabilitet. 
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3.3.2.3 Tillsynsuppgifterna 

De uppgifter som ECB har tilldelats är av överordnad natur.
56

 Man skulle kunna 

uttrycka det som att ECB kommer att bedriva tillsyn över de nationella tillsyns-

organens tillsynsverksamhet. De särskilda tillsynsuppgifterna som ECB har till-

delats medför endast någon slags invändningsrätt mot de nationella tillsyns-

myndigheternas utkast till beslut. 

Konsekvensen av detta blir att ECB kommer att utöva två former av tillsyn. Den 

ena avser kreditinstituten och utgörs av den direkta tillsynen såsom den bedrivs av 

de nationella myndigheterna idag. Den andra är redan nämnda invändningsrätten 

som gäller avseende beslut som fattas av tillsynsmyndigheter på nationell nivå. 
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4. Diskussion och analys 

Det finns ingen tvekan om att det ursprungliga förslaget aldrig skulle ha kunnat 

genomföras i verkligheten. Det antagna förslaget utgör därför en kompromiss som 

alla deltagande medlemsstater kunde nöja sig med och som fortfarande, om än på 

ett mindre ingripande sätt, tar tag i den akuta situationen som det försöker råda bot 

på. 

Beroende på hur man ser på det, utgör de preciseringar och tydliggöranden som 

skedde under förhandlingarnas gång inget annat än begränsningar i förslagets om-

fattning. Man skulle kunna tro att det ursprungliga förslagets luddighet och 

otydlighet i vissa situationer var ett medvetet sätt att tilldela ECB stora be-

fogenheter och ett stort handlingsutrymme. Under förhandlingarnas gång 

tacklades dessa otydligheter genom en detaljreglering av viktiga delar, exempelvis 

vad gäller beslutsfattande inom ECB samt ECB:s ansvar inom den gemensamma 

tillsynsmekanismen. Ett annat sätt att betrakta det är att det ursprungliga förslaget 

endast var ett ofullständigt utkast som aldrig var tänkt som ett färdigt dokument 

utan var menat som en utgångspunkt för en intensiv förhandlingsprocess som 

skulle komma fram till något vettigt. Oavsett hur man väljer att betrakta det kan 

man inte undgå det faktum att ECB:s roll i det ursprungliga och det antagna för-

slaget har genomgått stora förändringar. 

Det antagna förslaget är ett utarbetat, praktiskt genomförbart projekt. Frågan är 

om det är lika effektivt som det förslaget som lades fram från början och om ECB, 

genom de ändringar som förslaget har genomgått, fortfarande är ett bra alternativ 

att tilldela dessa tillsynsuppgifter till. 

4.1 Tillsynens omfattning 

Det kan förefalla märkligt att ha en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn på endast 

några aktörer på marknaden (det finns dock inget konstigt med att tillsyns-

myndigheter lägger särskilt fokus på vissa större aktörer, detta sker även idag på 

nationell nivå). I förslaget har den här diskrepansen lösts genom att betrakta hela 

tillsyns-mekanismen som en form av tillsynsutövande organisation. Det faktum att 

det består av flera tillsynsmyndigheter med ECB som huvudansvarig har inte setts 

som ett problem. På det här sättet är tillsynen inte begränsad till några få aktörer 
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på marknaden. Genom att betrakta tillsynsmekanismen som ett tillsynsorgan kan 

man komma runt det faktum att tillsynens omfattning inte är den mest optimala 

med tanke på att utvecklingen på marknaden i tider av finansiell stabilitet är högst 

oförutsägbart och även förhållandevisst små aktörer kan ha stor inverkan i hela 

marknaden. Det finns dock ett problem som man inte kommer runt, nämligen att 

tillsynsmekanismen fortfarande består av olika myndigheter som har olika 

arbetsmetoder, arbetskultur och som arbetar utifrån olika mål. Protektionism kan 

fortfarande förekomma i den här gemensamma tillsynsmekanismen. Det faktum 

att det är flera myndigheter som tillsammans bildar tillsynsmekanismen leder till 

att, enligt min mening, det fortfarande är fråga om flera tillsyns-myndigheter som 

bedriver tillsynsverksamhet tillsammans (låt vara på ett mer samordnat sätt). 

Beroende på vilka länder som omfattas av tillsynen uppstår ett annat problem som 

uppmärksammades redan när förslaget lades fram.
57

 Den europeiska finans-

marknaden är en integrerad marknad som inte enbart omfattar eurozonen, utan 

innefattar hela den europeiska inre marknaden. Att inrätta ett fördjupat tillsyns-

samarbete på endast en del av den här marknaden kan leda till att marknaden delas 

i eurozonen och resten av EU. Detta är ett riktigt problem eftersom det strider mot 

det som EU står för samt även det angivna syftet i artikel 1 i förslagen. 

Tillsynens omfattning vad gäller det antagna förslaget är således inte önskvärd. 

ECB har inte fått all den makt som en tillsynsmyndighet bör ha för att bedriva 

effektiv tillsyn. Dessutom kan det komma att stärka de skillnader som redan finns 

bland euroländer och icke-euroländer. Den föreslagna opt-out möjligheten för 

icke-euroländer kan också öka de skiljaktigheter som uppstår i tillsynen och den 

kan komma att äventyra hela tillsynssamarbetet. 

4.2 Beslutsfattandeprocessen 

En essentiell aspekt av banktillsyn är huruvida besluten kan fattas på ett riktigt 

och effektivt sätt. Denna aspekt är nog den svagaste delen av en tillsynsmekanism 

som består av flera olika tillsynsmyndigheter som måste koordineras och sam-

ordnas sinsemellan. 

Beslutsfattandeprocessen har blivit noggrant reglerad. Baslutsmakten har jämnats 

ut mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheter på ett sätt som gör att ECB:s 
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beslut blir snarare undantag än regel. Besluten ska fattas av de nationella myndig-

heterna, dessa beslut kan i sin tur ändras av ECB. Den här typen av ansvars-

fördelning kan leda till att beslutsfattandeprocessen blir oförutsägbar och brist-

fällig. Det finns en risk att beslut där ECB faktiskt medverkar blir väldigt annor-

lunda de beslut som fattas av den nationella myndigheten ensam. ECB:s inbland-

ning i beslutsfattandeprocessen kan, förutom att göra processen långsammare, 

leda till att liknande situationer behandlas på helt olika sätt eftersom ECB tycker 

att en annan typ av motivering är för handen, eller ifall penningpolitiska aspekter 

motiverar ett annat beslut än de nationella myndigheterna har tagit (i kris-

situationer).
58

 

Inom själva ECB finns det dessutom flera möjligheter att ändra ett beslut. Det 

finns en uppdelning mellan tillsynsstyrelsen, omprövningspanelen och ECB-rådet, 

där ECB-rådet alltid har sista ordet. Detta innebär att även om ett beslut fattas i ett 

enskilt fall, kan det alltid komma att ändras om det finns skäl som motiverar detta. 

Detta i sig är inte en negativ företeelse. Beslut som har anledning att ifrågasättas 

bör och ska kunna angripas. Problemet är att stort sett alla beslut som rör tillsyns-

ärenden är beslut som ger olika utfall beroende på vilket perspektiv man har vid 

bedömningen. Tillsynens uppgift är att fatta beslut, beakta dess påverkan på 

finansmarknaden och bevara stabiliteten i hela systemet. Den gemensamma 

tillsynsmekanismen ska bevara det finansiella systemets stabilitet, samtidigt ska 

den beakta deltagande medlemsstaters behov och utöver det bedriva effektiv 

penningpolitik. Vad skulle i så fall hända när dessa inte överensstämmer med 

varandra? Som sagt skulle ECB-rådet ha den slutliga beslutsmakten. Detta leder 

till att tillsynsbeslut fattas med utgångspunkt i förhållanden som är främmande för 

just tillsynsverksamheten. 

Förslaget har ändå försökt lösa vissa problem som föreligger i samband med 

beslutsfattande inom den gemensamma tillsynsmekanismen. Det har skett en 

tydlig ansvarsfördelning, där det framgår vilka myndigheter som ansvarar för vad. 

Dessutom har man försökt hindra att beslutsprocessen blir trög och långsam 

genom att ange tydliga tidsfrister (vanligtvis maximalt tio dagar, två i kristider), 

för när invändningar mot ett beslut kan göras. Det återstår att se om de här åt-
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gärderna kommer att bli effektiva med tanke på den höga arbetsbelastningen som 

tillsynsansvaret över eurozonens största kreditinstitut kommer att medföra. 

4.3 Tillsynsuppgifterna 

Tillsynsuppgifterna har varierat under förhandlingarnas gång. Det finns dock inget 

i själva uppgifterna som är anmärkningsvärt i den meningen att det skulle handla 

om några, för tillsynen främmande, uppgifter. Förslaget ger möjlighet att bedriva 

tillsyn genom att beakta aktörerna på marknaden på en högre nivå. Det ges 

möjlighet att bedriva gruppbaserad tillsyn samt iaktta hela koncerner som enheter 

vid olika bedömningar. 

En fördel som den gemensamma tillsynsmekanismen medför är just möjligheten 

att beakta aktörerna på marknaden på en högre nivå. Genom att lägga tillsyns-

uppgifterna på en ett högre plan, kan tillsynen omfatta och beakta situationer som 

för en nationell myndighet skulle vara oåtkomliga.
59

 

Det som är nytt för ECB i egenskap av tillsynsmyndighet är ansvaret som tillsyns-

myndigheternas tillsynsmyndighet i den meningen att den har makt att ändra 

beslut inom sitt exklusiva behörighetsområde.
60

 Den här rollen motsvarar inte 

någon känd institution och den här rollen bör således betraktas som något nytt. 

ECB:s uppgifter kommer därför även att bestå av att bedriva en form av tillsyns-

samordningsverksamhet som inte bedrivs av någon annan myndighet.
61

 

4.4 Alternativa lösningar 

Om ECB inte är den mest lämpliga myndigheten att tilldela tillsynsbefogenheter 

till kan det finnas andra lösningar som innefattar andra typer av åtgärder. Man kan 

exempelvis fråga sig varför man inte nöjer sig med att inrätta en tillfällig 

mekanism som snabbt kan bidra till att lösa eurokrisen och undvika att inleda ett 

fördjupat samarbete inom eurozonen som kan leda till ovissa konsekvenser. 
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4.4.1 Varför inte EBA? 

Den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) är den till synes bäst lämpade 

konkurrenten till ECB som möjlig tillsynsmyndighet. Detta beror på att dess upp-

gifter innebär huvudsakligen att ansvara för en samordning och en viss form av 

harmonisering av tillsynsregelverket i hela EU.
62

 

Den består av representanter för hela EU:s tillsynsorgan. Vilket ger den en fördel i 

förhållande till ECB där endast euroländernas representanter är med och fattar 

beslut. Frågan om varför inte EBA har övervägts som tillsynsmyndighet kan 

svaras, i min mening, genom fyra argument: 

Det första är EBA:s uppgifter. Dessa har alltid varit av teknisk natur. EBA har 

som uppgift att bland annat skapa standardiserade mekanismer för att bedriva 

tillsyn inom EU. Det handlar således om harmonisering på en mera teknisk nivå. 

Det är förvisso fråga om att försöka få en gemensam tillämpning av tillsyns-

regelverket inom hela EU genom rekommendationer och dylikt, men att bedriva 

faktisk tillsyn är en annorlunda fråga. Det förefaller naturligt att tro att myndig-

heten som är den av de europeiska tillsynsmyndigheterna som ansvarar just för 

banker, ska göra det som namnet ger sken av: att ansvara för banktillsyn. Det är 

dock fråga om en uppgift som jag anser faller utanför EBA:s faktiska kompetens-

område. 

Det andra argumentet är EBA:s organisation. Den består som sagt av hela EU:s 

tillsynsorgan och är som sådan ett högst politiskt organ. Beslut fattas med enkel 

majoritet och det innebär att beslutsfattandeprocessen är långsam. Detta kan leda 

till att tillsynen som sådan skulle kunna komma att skötas på ett ineffektivt sätt. 

Att bedriva tillsyn innefattar bland annat att fatta riktiga beslut efter att noggrant 

ha analyserat konsekvenserna av det. Det finns risk att ett politiserat organ gör 

processen trög och ineffektiv till skillnad från ECB som är ett politiskt oberoende 

organ. 

Det finns ett tredje argument, som jag personligen anser är den mest relevanta till 

just varför EBA inte har valts som tillsynsmyndighet för bankunionen. Argu-
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mentet kopplar till syftet bakom hela förslaget. En organisation som EBA, som re-

presenteras av hela EU kommer inte att kunna ta hänsyn till euroländernas och 

eurozonens särskilda behov. Med tanke på just varför den gemensamma tillsyns-

mekanismen uppstår kan man förstå att man inte till en början föreställde sig för-

delarna med att ha ett organ utanför eurozonen som tillsynsorgan. 

Sist måste det faktum att det inte finns någon befintlig rättslig grund för en sådan 

åtgärd nämnas. EBA-förordningen kan förvisso ändras, men en sådan process 

skulle ta avsevärt längre tid och resultatet kan vara oviss. Det skulle påminna mer 

om att inrätta en ny myndighet än att tilldela tillsynsuppgifter till EBA. 

Dessa fyra argument anser jag speglar tankegången kring varför EBA inte har 

nämnts i officiella sammanhang annat än med hänsyn till de arbetsuppgifter den 

utför redan idag
63

. Samantaget kan man konstatera att, även om EBA till synes 

kan vara ett bra alternativ, det finns starka argument som talar mot att tilldela 

faktiska tillsynsuppgifter till en myndighet som EBA. 

4.4.2 Kort kontra lång sikt 

Varför inte inrätta en tillfällig lösning på krisen? Man skulle kunna tänka sig att 

ECB tilldelas tillräckliga befogenheter under en viss tidsperiod (exempelvis så 

länge det behövs) för att lösa den akuta eurokrisen. På så sätt skulle man kunna ta 

tillvara på ECB:s verkliga kompetens och inte äventyra ett framtida samarbete 

som skulle kunna omfatta hela EU. 

Problemet är att en sådan lösning inte lämpar sig på den här typen av kris-

situationer. Förutom att den skickar helt felaktiga signaler till marknaden, är den 

här situationen en sådan som av allt att döma kan upprepas, flera gånger om och 

dess konsekvenser kan varje gång bli värre än den förra. Dessutom skulle en till-

fällig lösning inte skapa någon grund för en bankunion. 

Om man vänder på frågan: varför inte skapa en tillfällig lösning på krisen genom 

att tilldela nödvändiga befogenheter till ECB och först därefter påbörja samarbetet 

mot en europeisk bankunion? Svaret kopplar till vad som är praktiskt genom-

förbart. Så fort krisen är löst försvinner alla incitament att skapa ett fördjupat 

finansiellt samarbete. Även om man på ett optimalt sätt skulle kunna göra över-
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väganden om lämplig tillsynsmyndighet och samtidigt utnyttja ECB:s kompetens 

på bästa sätt, kan detta ske endast på en teoretisk nivå. 

Den sammantagna bedömningen är således att även om det konstateras att mer 

noggranna och korrekta överväganden hade gjorts om man hade tillräckligt 

mycket tid för att bedöma vem som skulle vara tillsynsmyndighet, det är just 

denna krissituation och brådska som skapar de nödvändiga incitament för att 

skapa det här fördjupade samarbetet. 

4.4.3 Varför inte annat? 

Här kommer jag inte att redogöra för alternativet att inrätta en ny myndighet som 

ska ha till uppgift att bedriva tillsyn över de europeiska bankerna (jag anser att det 

alternativet är självförklarande och inte kräver en vidare analys, processen skulle 

vara alltför långdragen och det finns en ovilja inom EU om att överhuvudtaget 

skapa nya organ att tilldela makt till). Här avser jag att kortfattat redogöra för en 

egen alternativlösning eller snarare ett alternativ tillvägagångssätt för att få bank-

unionens första steg till stånd: 

Det är ett faktum att tillsynsuppgifterna för vissa kreditinstitut har lagts hos ECB. 

Detta har, som redan nämnts, sina för- och nackdelar. Tanken är att dessa tillsyns-

uppgifter på ett effektivt sätt ska hållas åtskilda från de penningpolitiska upp-

gifterna. Det finns en klar fördel med att utnyttja den kompetens som finns hos 

ECB för att bevaka den europeiska banksektorn idag. 

Jag är av den bestämda uppfattningen att denna tid av ekonomisk oro och misstro 

kommer (förr eller senare) att nå sitt slut. Dock tror jag inte att förslaget får det 

önskade genomslaget som man hoppas på utanför eurozonen. På lång sikt måste 

detta projekt för fördjupat europeiskt samarbete omfatta hela EU. 

Man kan inte i nuläget bortse från det akuta behovet som finns i eurozonen för att 

tilldela ökade tillsynsbefogenheter till just ECB. Det finns däremot all anledning 

att ifrågasätta ifall just ECB är bäst lämpad att utöva tillsynen över hela EU:s 

banksektor på längre sikt. Min tanke är då: varför inte beakta och förena dessa två, 

till synes oförenliga, behov? ECB har fått tillsynsbefogenheter gentemot vissa 

banker. Man kan anta att dessa befogenheter kan komma att utökas om ECB 

lyckas i sitt uppdrag. Därefter kommer samarbetet bli ett attraktivt alternativ för 
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ECB-rådet 

Direktionen Allmänna rådet 

Tillsynsstyrelse 

icke-euroländer. Då är ett möjligt 

tillvägagångssätt att bryta ut 

tillsynsuppgifterna till ett nytt 

organ. Organisationen, strukturen, 

arbetsmetoden och (viktigast av 

allt) finansieringen för ett sådant 

organ kommer redan vara på 

plats. Det som behöver hända är 

ett formellt avskärande av 

tillsynsnämnden från ECB som 

antingen blir högsta beslutande organ eller underställs en styrelse där alla del-

tagande stater (inklusive deltagande icke-euroländer) finns representerade. Det 

handlar således inte om inrättandet av en, i strikt mening, ny myndighet. Det är 

snarare fråga om en delning av en myndighet som utövar två olika typer av arbets-

uppgifter. En sådan åtgärd skulle förvisso innebära en fördragsändring, annars 

kommer man inte runt det faktum att ECB-rådet fortfarande har sista ordet. Med 

tanke på att detta är en åtgärd som ska tas på längre sikt blir inte detta ett problem 

i min mening. Snarare tvärtom, eftersom den leder till en noggrann och genom-

tänkt placering av tillsynsuppgifterna. 

Mitt förslag är inte okontroversiell. Det verkar högst osannolikt att en myndighet 

som har fått så mycket makt kommer att lämna ifrån sig det på ett enkelt sätt, 

framförallt inte om man lyckas uppnå de uppställda målen. Jag anser ändå att 

detta alternativ är mycket mer troligt än att alla länder som väljer att delta i sam-

arbetet tvingas införa euro som valuta för att bli representerade i ECB-rådet eller 

att ECB-rådet släpper in representanter för stater som väljer att stå utanför valuta-

samarbetet. Sistnämnda alternativ är av logiska skäl inte genomförbart. Det finns 

inget syfte med att i ECB-rådet ha representanter som inte direkt kommer att be-

röras av penningpolitiken. Jag anser att man inte kan tro att alla länder som vill 

delta i detta tillsynssamarbete kommer att vara villiga att gå med i valuta-

samarbetet. Detta alternativ är dock ett möjligt sådant. Poängen är att på kort sikt 

ha ett samarbete som omfattar eurozonen för att skydda (eller rädda) den 

gemensamma valutan. Varför inte ställa som krav för alla länder som vill delta 

fullt ut att de inför den gemensamma valutan? Svaret är att det skulle vara positivt 

med en sådan utveckling, men det finns stora fördelar med att ha en 
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tillsynsmekanism som omfattar hela EU utan krav på att införa en gemen-sam 

valuta (som är en väldigt känslig fråga i många medlemsstater framförallt för den 

rör medborgarna på ett direkt och tydligt sätt). Den europeiska finans-marknaden 

kommer att fortsätta präglas av ett djupt samarbete över lands-gränserna i den 

europeiska inre marknaden. Detta oavsett om medlemsstaterna handlar med den 

gemensamma valutan euro eller sina egna valutor. 

Ovannämnda förslag är, enligt min mening, praktiskt genomförbar. Det medför 

ingen förändring i sak, utan utgör endast en omstrukturering av redan befintliga 

uppgifter och utgör ett sätt att lösa rådande eurokris samtidigt som man skapar 

förutsättningar för ett långsiktigt fördjupat finansiellt samarbete innefattande hela 

EU. Tillsynsuppgifterna kommer att ligga hos ECB under en viss tid, medan man 

arbetar vidare med projektet bankunionen. Därefter kan en fördragsändring bli 

aktuell och samarbetet kommer att kunna omfatta hela EU. 

4.5 Praktiska konsekvenser för tillsynen 

Ett perspektiv som måste beaktas vid den här typen av analyser är vad förslaget 

får för praktiska konsekvenser. Det antagna förslaget utgör en kompromiss som 

ger nationella tillsynsmyndigheter ett förhållandevist stort handlingsutrymme. Ett 

exempel är att beslut som fattas mot enskilda banker ska i första hand fattas av 

den aktuella nationella tillsynsmyndigheten. Detta har motiverats med att de natio-

nella tillsynsorganen har en lång och gedigen erfarenhet av hur den lokala finan-

siella sektorn fungerar i varje land. Det talas också om kulturella aspekter som ska 

beaktas vid tillsynen som den nationella myndigheten känner till bäst. Problemet 

som detta leder till är att besluten kan komma att ta lång tid beroende på hur 

lyckad samordning ECB och den aktuella tillsynsmyndigheten åstadkommer. Det 

finns en påtaglig risk att beslutsprocessen blir trög på grund av ökade mängder av 

korrespondens och framförallt för att besluten i första hand fattas gemensamt. Det 

handlar således inte om att de nationella organen underkastar sig ECB i alla frågor 

avseende tillsyn. Utan i många avseenden kommer de nationella tillsynsorganen 

ha mycket att säga och tycka till. Det kan både påverka beslutet, men även hämma 

beslutsfattandeprocessen. Dessa problem kan dras till sin spets ifall av 

tillståndsindragning eller ifall ECB anser att en viss bank bör stå under dess 

direkta tillsyn. Denna tröga beslutsfatandeprocess kan i sådana fall leda till att 
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felaktiga (eller inga) beslut fattas. Finansmarknaden kännetecknas av behovet av 

snabba, effektiva och riktiga beslut. Om hela beslutsprocessen blir en enda röra av 

korrespondens och förhandlingar mellan ECB och de nationella myndigheterna, 

finns det ingen fördel med att överföra vissa tillsynsbefogenheter till en europeisk 

nivå. 

En annan aspekt som är av nästan axiomatisk natur för förslaget är huruvida några 

materiella förändringar kommer att ske genom ECB:s partiella övertagande av 

tillsynsuppgifter. Det finns inga indicier på att ECB faktiskt kommer att göra 

strängare bedömningar och bedriva hårdare tillsyn än de nationella tillsyns-

myndigheterna har gjort. I detta fall kan just ECB:s förmåga att förstå finans-

marknaden som en helhet leda till en lättare variant av tillsyn. Ju fler faktorer man 

beaktar desto större konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna. ECB har dessutom 

stor möjlighet att överblicka dessa konsekvenser. Det finns således en uppenbar 

risk att, även om man uppnår en samordning av tillsynen (åtminstone inom euro-

zonen), den blir mindre ingripande eller mer återhållsam när det gäller att vidta 

mer drastiska åtgärder. 

Inblandningen mellan tillsyn och penningpolitiken är också ett relevant ämne.  

Det är fortfarande samma myndighet som bedriver dessa två uppgifter. Även om 

man gör en fullständig uppdelning av verksamheterna, är det samma personer i 

ECB-rådet som fattar de slutliga besluten. Det är således fråga om människor och 

de kan givetvis komma att påverkas av dessa två olika uppgifter och framförallt 

kan besluten komma att motiveras av andra överväganden än de som avsågs när 

förslaget lades fram. Den här risken finns och kan leda till att tillsynen blir annor-

lunda än förslaget har avsett, både på gott och ont. 

Med tanke på att det finns många centralbanker som faktiskt bedriver tillsyns-

verksamhet anser jag däremot att den här risken inte bör tas på så stort allvar. 

4.6 Kommer ECB lyckas? 

Förutom det uppenbara faktum att ECB:s framgång kommer till stor del att bero 

på hur den ekonomiska utvecklingen faktiskt fortgår, har ECB väldigt stora 

möjligheter att genom ökad kontroll skapa bättre förutsättningar för en integrerad, 

välfungerande och stabil europeisk finansmarknad. 
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Den största svårigheten är inte huruvida ECB ska lyckas hålla isär penning-

politiken och tillsynen, utan hur dessa två kommer att påverka varandra. Redan nu 

finns det kritiker som menar att ECB:s beslut är alltför politiserade
64

. Om man till 

detta läggar till att myndigheten samtidigt ska bedriva faktisk tillsyn över vissa av 

eurozonens banker, har man skapat stora möjligheter för förtroendekriser både vad 

gäller tillsynen och penningpolitiken. Det finns således en påtaglig risk att ECB:s 

förtroende minskar när exempelvis ett beslut i ett enskilt tillsynsfall visar sig ha 

negativa ekonomiska konsekvenser för euron eller tvärtom, när penningpolitiska 

åtgärder leder till problem för vissa banker i eurozonen. Felaktigheter eller snarare 

tveksamheter i utövandet av den ena uppgiften kan leda till minskad förtroende 

avseende den andra uppgiften. Denna till synes omotiverade misstro kan kosta 

ECB väldigt mycket om man inte kan förklara och försvara sina åtgärder på ett 

tillfredställande sätt. 

Ytterligare en aspekt som kan avgöra ECB:s framgång i detta avseende är huru-

vida en effektiv samordning med de nationella tillsynsorganen fästs. Förhand-

lingarna har lett till att stora delar av banktillsynen fortfarande utövas helt eller till 

stor del av nationella myndigheter. Risken för nationell protektionism och inkon-

sekvens i banktillsynen finns (om än i mindre omfattning) således kvar. Här måste 

ECB snabbt skapa effektiva samordningsmetoder för att tillgodose banksektorn 

med de riktiga och välgrundade beslut som marknaden kräver. ECB skulle miss-

lyckas totalt med tillsynsuppgifterna om de enskilda besluten dröjer ut på tiden i 

brist på samordning med de nationella tillsynsorganen. Samtidigt finns det risk att 

nationella myndigheter väljer att förhala processen om det skulle visa sig miss-

gynna de nationella intressen på något sätt, genom att till exempel överutnyttja 

omprövningsmöjligheterna. Denna risk, om än på en väldigt teoretisk, spekulativ 

nivå, bör inte förbises. 

En av de klart övervägande fördelarna med att ha ECB som tillsynsmyndighet är 

den faktiska möjligheten att bedriva makrotillsyn över eurozonen som helhet. 

Denna fördel kan samtidigt utgöra en nackdel i den meningen att ECB kan komma 

att lägga alltför stor vikt på hela eurozonen och inte beakta det faktum att det är 

fråga om olika stater med olika ekonomier som utvecklas annorlunda. Denna risk 
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har adresserats genom att tilldela större makt till de nationella tillsyns-

myndigheterna, men finns kvar. 

Huruvida ECB lyckas stabilisera den europeiska finansmarknaden kan också 

kopplas till syftet bakom inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism. Frågan 

kan således ställas i två led: 

 Kommer ECB genom att erhålla tillsynsbefogenheter lösa den rådande 

eurokrisen? 

 Kommer ECB lyckas upprätthålla ett effektivt långsiktigt samarbete som 

är grundad på europeisk banktillsyn? 

Första frågan är högst osäker. Med tanke på att nuvarande eurokris i grund och 

botten är en förtroendekris verkar gemensam tillsyn vara just den typ av åtgärd 

som behövs för att öka likviditeten i de krisande euroländerna och bryta den onda 

cirkeln som har orsakat krisen. Marknadens reaktioner i detta avseende borde vara 

positiva, men man kan aldrig vara säker. 

Andra frågan tvekar jag inte på att svara jakande. Förslaget är extremt inriktad på 

att just förhindra finanskriser. De mindre effektiva delarna av förslaget, vad gäller 

exempelvis trögt beslutsfattande, är inte av avgörande betydelse för denna fråga. 

ECB kommer att kunna bevaka och analysera finansmarknaden på ett sätt som 

aldrig tidigare har åskådats. Detta bör leda till en trygghet på banksektorn som på 

lång sikt kommer att leda till en ökad omsättning på marknaden. 

Medan det inte är självklart huruvida den aktuella eurokrisen kan lösas genom 

bankunionen (även om mycket talar för det), anser jag att det finns mycket goda 

förutsättningar för att ECB ska lyckas skapa långsiktig stabilitet på finans-

marknaden, åtminstone inom eurozonen. 

4.7 Vad händer framöver?
65

 

Det första som kommer att hända är att Europaparlamentet kommer att besluta om 

att anta den förordningen som förslaget rekommenderar (det antagna förslaget). 

Detta bör inte föranleda några ändringar i sak. När förordningen har antagits 

kommer ECB att ansvara för den gemensamma tillsynsmekanismen som inrättas. 

                                                 
65

 För det officiella pressmeddelandet se Europeiska Rådet, Ordföranden, Kommentarer av 

ordförande Herman Van Rompuy efter Europeiska rådets första session, 14-12-2012. 



38 

 

Det är oklart när den negativa ekonomiska utvecklingen kommer att vända.
66

 Det 

enda man kan säga med säkerhet är att ECB kommer att börja utöva tillsyn enligt 

det antagna förslaget under 2014. Det kan finnas mycket att invända mot att detta 

samarbete har inletts och att denna typ av makt har lagts på eurozonens central-

bank, men det finns inga starka tecken på att denna tillsynsmekanism inte kommer 

att fungera. 

Det antagna förslaget ger ECB tillräckligt mycket makt för att skapa bättre förut-

sättningar för en välfungerande och sund finansmarknad, åtminstone inom euro-

zonen. Det finns däremot en påtaglig risk att just denna förbättring kan leda till en 

uppdelning av EU:s inre marknad mellan deltagande medlemsstater (i första hand 

euroländerna) och resten av EU. Finansmarknaden inom EU är en integrerad 

marknad, därför finns det risk att ett fördjupat samarbete som endast avser en del 

av marknaden kommer att missgynna, eller i varje fall dela, den integrerade mark-

naden. Detta har inte varit avsikten när förslaget lades fram och har snarare be-

tonats som en konsekvens man måste hindra, men endast tiden får visa vilket in-

tryck den gemensamma tillsynen kommer att ha i det här avseendet. 

Ytterligare en viktig fråga är vad som händer med bankunionen som helhet. Som 

redan har sagts är inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism endast ett steg på 

vägen mot en europeisk bankunion. Det här projektet kommer, enligt min upp-

fattning, att genomföras inom de närmaste åren. Det finns ingen fördel med att ha 

gemensam tillsyn om man inte på längre sikt har möjlighet att exempelvis av-

veckla kreditinstitut i krissituationer.
67

 I detta avseende utgör gemensam tillsyn 

endast ett steg, och inte ett särskilt stort sådant. Det finns således incitament för att 

fortsätta förstärka den mekanismen som man har satt igång för att kunna utnyttja 

dess fördelar till fullo. Gemensam tillsyn är viktig, men den löser endast en del av 

problemet. För att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa en integrerad finans-

marknad krävs att bankunionen fullbordas. 
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4.8 Avslutande kommentarer 

Den gemensamma tillsynsmekanismen som ECB ska ansvara för är det första 

steget mot en europeisk bankunion som ska inrättas för att minska risken för och 

skadorna av finanskriser. Den har kommit till som en åtgärd för att lösa den akuta 

eurokrisen och för att rädda den gemensamma valutan. 

Förslaget innebär att ett europeiskt tillsynssamarbete inrättas i eurozonen. ECB 

ska ha huvudansvaret och bedriva tillsyn över de största kreditinstituten i dessa 

länder genom ständig kontakt och informationsutbyte med de berörda nationella 

tillsynsmyndigheterna. ECB:s huvudsakliga uppgift är att se till att dessa myndig-

heter bedriver effektiv tillsyn över landets egna kreditinstitut och att den tillsynen 

är enhetlig och överensstämmer i alla deltagande medlemsstater. På så sätt kan 

ECB ha en god överblick över det finansiella läget inom eurozonen som helhet. 

ECB valdes som tillsynsmyndighet för att den skulle kunna få rollen som lender 

of last resort för euroländerna. Dess oberoende ställning och förståelse för euro-

zonen ger ECB ett utmärkt utgångsläge för att även tilldelas tillsynsuppgifter. För 

att till fullo utnyttja den kompetensen som ECB redan besitter, har den tilldelats 

tillsynsbefogenheter som utgör en nödvändig förutsättning för att kunna bevilja 

nödkrediter direkt genom ESM. I och med att förslaget i första hand syftar till att 

lösa eurokrisen fanns det inget behov att välja en myndighet som kunde represen-

tera hela EU. 

Valet av ECB överensstämmer med syftet att lösa eurokrisen. I nuläget finns det 

ingen som har bättre förutsättningar för att lyckas med det. Om man däremot ser 

det långsiktiga projektet bankunionen, uppstår det två olika resultat: å ena sida 

finns det inget som tyder på att detta tillsynssamarbete (såsom den har utformats i 

det antagna förslaget) inte kommer att leda till en mer stabil och effektiv finans-

marknad, den här typen av åtgärder behövs för att uppnå en mer integrerad, väl-

fungerande inre marknad; å andra sidan har ECB förutsättningarna för att skapa 

stabilitet endast avseende eurozonen. Den finansiella marknaden är integrerad 

inom hela EU och därför är det av vikt att detta gemensamma tillsynssamarbete på 

längre sikt omfattar hela EU. Det finns dock inget i förslaget som på ett effektivt 

sätt löser detta problem och detta beror just på att det är ECB som ska ansvara för 

tillsynen. På längre sikt är valet av ECB inte det mest önskvärda eftersom sam-
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arbetet kommer att sakna den omfattningen som behövs för att på ett tillfreds-

ställande sätt förhindra och lösa krissituationer inom hela EU
68

. 

Valet av ECB kan också motiveras med det faktum att det för tillfället inte verkar 

finnas ett bättre alternativ. EBA skulle representera hela EU på ett bättre sätt, men 

dess organisation och de specifika uppgifter den bedriver idag gör den mindre 

lämpad att ta över huvudansvaret för en gemensam tillsynsmekanism som i första 

hand ska ta hänsyn till eurozonens problem. Att inrätta en helt ny myndighet är 

inte heller ett genomförbart alternativ eftersom det skulle vara tidskrävande och 

denna situation måste lösas snabbt. Mitt egna alternativ utgör, enligt min mening, 

en bra lösning för att förena bankunionens kortsiktiga och långsiktiga mål i detta 

avseende. 

ECB kommer att lyckas skapa finansiell stabilitet, åtminstone inom eurozonen, 

eftersom den har kompetensen som krävs för att utöva tillsyn. De tillsynsuppgifter 

som avses kommer att leda till ökad stabilitet och förtroende på marknaden. Det är 

framförallt den ökade samordningen som gemensam tillsyn kommer att innebära 

för olika länder, som gör att det antagna förslaget ändå måste ses som ett steg i rätt 

riktning: mot en välfungerande europeisk finansmarknad. 

”Att bygga upp en bankunion kommer att ta lång tid; lösningen av nuvarande kris 

å andra sidan, har redan tagit för lång tid”.
69
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5. Slutsats 

Det finns rättsliga förutsättningar för EU att fördjupa det ekonomiska samarbetet i 

den inre marknaden genom inrättandet av en gemensam banktillsynsmekanism. 

Likaså finns det utrymme i artikel 127(6) FEUF för att tilldela den här typen av 

tillsynsbefogenheter till just ECB. 

Valet av ECB har inte blivit tillräckligt ifrågasatt under förhandlingarnas gång, 

vilket tyder på att det aldrig var förhandlingsbart. Detta kan komma att få oanade 

konsekvenser eftersom innebörden i förslaget har ändrats i väldigt stor ut-

sträckning. Valet av ECB som tillsynsmyndighet har motiverats av ett akut behov 

att lösa den rådande eurokrisen. Det finns för tillfället ingen annan myndighet som 

har förutsättningarna för att lyckas med denna uppgift bättre än ECB. 

Utifrån tillsynens omfattning innebär valet av ECB som tillsynsmyndighet att allt-

för stor fokus läggs på eurozonen och dess behov, detta kan komma att krocka 

med de långsiktiga behoven som kan uppstå. Beslutsfattandeprocessen har blivit 

trögare än vad som är effektivt, men detta beror endast i mindre utsträckning på 

ECB:s struktur, det är snarare fråga om en kompromiss för att förslaget över-

huvudtaget skulle komma till stånd. Tillsynsuppgifterna har använts på samma 

sätt. De har inte påverkats speciellt av just tillsynsmyndigheten utan utgör verktyg 

för att uppnå finansiell stabilitet. Uppgifterna hade förmodligen sett likadana ut 

om annan myndighet hade valts. 

På lång sikt kommer ECB inte lyckas locka alla icke-euroländer att delta i sam-

arbetet på grund av bland annat bristande representationsmöjligheter inom ECB:s 

högsta beslutande organ. ECB har stor möjlighet att skapa stabilitet på finans-

marknaden, men detta kommer inte ske inom hela EU. På lång sikt är ECB 

således inte lämpad att vara tillsynsmyndighet för den europeiska bankunionen. 



42 

 

6. Källhänvisningar 

Litteratur 

Beck, Thorsten, m fl, Banking Union for Europe – Risks and Challenges, Vox 

eBook, Centre for Economic Policy Research, 2012. 

Begg, David, m fl, The ECB: Safe at Any Speed? Monitoring the 

EuropeanCantral Bank 1, Centre for Economic Policy Research, ISBN 

1898128391,London, 1998. 

Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, upplaga 4, 

NorstedtsJuridik, ISBN 978-91-39-20553-1, Mölnlycke, 2010. 

Falkman, Henric, Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs en 

reglering?,Norstedts Juridik, ISBN 91-39-01016-3, Stockholm, 2004. 

Lastra, Rosa M, The Evolution of the European Central Bank, Queen Mary 

University of London, School of Law, Legal Studies Research Paper No. 

99/2012 (Paper submitted to the Special Issue, From Maastricht to Lisbon: 

The evolution of European Union Institutions and Law, of the Fordham 

International Law Journal, Spring 2012), London, 2012. 

Liber Amicorum Paolo Zamboni Garavelli, European Central Bank, ISBN 92-

9181-702-3, Frankfurt, 2005. 

Popov, Alexander, Does Regulation at Home affect Bank Risk-Taking Abroad?, 

European Central Bank Research Bulletin No 16, Summer 2012. 

The Economist, 23 mars 2013. 

EU-rättsakter 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten 

att starta och driva verksamhet i kreditinstitut 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 

november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet 



43 

 

(Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 

om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG 

Fördraget om Europeiska unionen 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska 

centralbanken 

Internet 

Europeiska centralbankens hemsida [24-05-2013]: 

 I) http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.sv.html  

 II) http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/govc/html/index.sv.html  

 III) http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/eb/html/index.sv.html  

 IV) http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/genc/html/index.sv.html  

Europeiska systemrisknämndens hemsida [24-05-2013]: 

 http://www.esrb.europa.eu/about/tasks/html/index.en.html 

Annat 

Communication from the Commission to the European parliament ant the Council 

– A Roadmap towards a Banking Union, Bryssel den 12 september 2012. 

Euro Area Summit Statement den 9 juli 2012. 

European Commission, Towards a Banking Union, Memo/12/565, Bryssel den 10 

september 2012. 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN – EUROSYSTEMET - EUROPEISKA 

CENTRALBANKSSYSTEMET, Europeiska centralbanken, ISBN 978-92-

899-0755-2 (online), 2011. 

Europeiska Kommissionen, Kommissionen föreslår nya befogenheter för ECB för 

banktillsyn som del av en bankunion, Pressmeddelande, Bryssel/Strasbourg 

den 12 september 2012. 



44 

 

Europeiska Rådet, Ordföranden, Kommentarer av ordförande Herman Van 

Rompuy efter Europeiska rådets första session, (EUCO 236/12 PRESSE 

532 PR PCE 199) Bryssel den 14 december 2012. 

Europeiska unionens råd, Rådet överens om banktillsyn, (SN 4650/1/12) Bryssel 

den 13 december 2012. 

Förslag (13683/12) till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till 

Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, 

CNS 2012/0242, Bryssel den 12 september 2012. 

Förslag (17812/12) till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till 

Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, 

CNS 2012/0242, Bryssel den 14 december 2012. 

Joint Committee of the European Supervisory Authorities, Joint CommitteeReport 

on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System, 13 mars2013. 

Svenska Bankföreningen, samtal med Mårten Wierup den 6 mars 2013. 

Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Report by President of 

theEuropean Council Herman Van Rompuy, Bryssel den 26 juli 2012. 

  



45 

 

BILAGOR 



46 

 

Bilaga 1 

Överblick över förslagen. 

12 september 2012 14 december 2012 

Kapitel I Syfte och definitioner 

1 Syfte 1 Syfte och tillämpningsområde 

2 Definitioner 2 Definitioner 

Kapitel II Samarbete och uppgifter 

3 Samarbete 3 Samarbete 

4 Uppgifter som tilldelas ECB 4 Uppgifter som tilldelas ECB 

 4aUppgifter och verktyg för 

makrotillsyn 

5 Nationella myndigheter 5 Samarbete inom den gemensamma 

tillsynsmekanismen 

6 Nära samarbete med behöriga 

myndigheter i medlemsstater som inte 

deltar 

6 Nära samarbete med behöriga 

myndigheter i deltagande 

medlemsstater vilkas valuta inte är 

euron 

7 Internationella förbindelser 7 Internationella förbindelser 

Kapitel III 

Tillsyns- och 

utredningsbefogenheter 

ECB:s befogenheter 

8 Tillsyns- och utredningsbefogenheter 8 ECB:s befogenheter 

AVSNITT 1 UTREDNINGSBEFOGENHETER 

9 Begäran om information 9 Begäran om upplysningar 

10 Allmänna utredningar 10 Allmänna utredningar 

11 Kontroller på plats 11 Kontroller på plats 

12 Tillstånd från en rättslig myndighet 12 Tillstånd från en rättslig myndighet 

AVSNITT 2 SÄRSKILDA TILLSYNSBEFOGENHETER 

13 Auktorisation 13 Auktorisation 

 13a Bedömning av kvalificerade 

innehav 
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 13b Tillsynsbefogenheter 

14 Värdmyndigheters befogenheter och 

samarbete om gruppbaserad tillsyn 

14 Värdmyndigheters befogenheter 

och samarbete om gruppbaserad tillsyn 

15 Sanktioner 15 Administrativa sanktioner 

Kapitel IV Organisationsprinciper 

16 Oberoende 16 Oberoende 

17 Ansvarighet 17 Ansvarighet och rapportering 

 17aa Nationella parlament 

 17a Rättssäkerhet för antagande av 

tillsynsbeslut 

 17b Omprövningspanelen 

18 Särskiljande från den 

penningpolitiska funktionen 

18 Särskiljande från den 

penningpolitiska funktionen 

19 Tillsynsnämnden 19 Tillsynsnämnden 

20Tystnadsplikt och informationsutbyte 20Tystnadsplikt och 

informationsutbyte 

21 Rapportering (samanslagen med artikel 17) 

22 Resurser - 

23 Budget 23 Budgeten 

24 Tillsynsavgifter 24 Tillsynsavgifter 

25 Personalutbyte 25 Personalutbyte 

Kapitel V Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser 

26 Översyn 26 Översyn 

27 Övergångsbestämmelser 27 Övergångsbestämmelser 

28 Ikraftträdande 28 Ikraftträdande 

 

  



48 

 

Bevilja och återkalla 
tillstånd* 

Bedöma förvärv och 
avyttring av 

kvalificerat innehav 

Utfärda förordningar, 
riktlinjer och allmänna 

rekommendationer 

Utöva tillsyn över 
samspelet med de 

nationella 
myndigheterna 

Begära information, 
upplysningar, utreda 

och genomföra 
kontroller med hjälp 

av de nationella 
myndigheterna 

Om nödvändigt, vidta 
åtgärder på egen hand 

ECB Utöva övrig tillsyn 

(kapitalbaskrav, 
likviditet, gränsvärden 
för stora exponeringar, 

compliance, etc.) 

Utföra strukturella 
ändringar 

(ej rekonstruktion) 

Fatta relevanta 
tillsynsbeslut 

Genomföra 
utredningar med stöd 

av nationell 
lagstiftning 

Vara behörig 
myndighet i 

förhållande till 
kreditinstitut i icke 

deltagande 
medlemsstater 

Nationell 
myndighet 

Bilaga 2 

Arbetsuppgiftsfördelningen mellan ECB och nationella tillsynsmyndigheter. 

  

* efter förslag av den nationella myndigheten enligt ett 

särskilt föreskrivet förfarande. 



49 

 

Betydande! 
Tillgångar 

överstigande 30 
miljarder euro 

Representerar mer än 20 
% av den deltagande 
medlemsstatens BNP 

(minst 5 miljarder euro) 

Den nationella 
myndigheten 

anser det 
Gränsöverskridande 

verksamhet som 
motsvarar betydande 

del av tillgångar 
eller skulder 

Har beviljats offentligt 
finansiellt stöd 

(inklusive från EFSF eller 
ESM)* 

Bilaga 3 

Presumtion för icke mindre betydande kreditinstitut. 

 

 

* aldrig mindre betydande. 


