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I
(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

YTTRANDEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av den 26 oktober 2009
över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det
finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett
förslag till rådets beslut om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska
systemriskrådets verksamhet
(CON/2009/88)
(2009/C 270/01)
Inledning och rättslig grund
Den 6 oktober 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om
ett yttrande över 1) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn
över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd (1)
(nedan kallat förslaget till förordning) samt 2) ett förslag till rådets beslut om att ge Europeiska central
banken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (2) (nedan kallat förslaget till beslut).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande över förslaget till förordning grundas på artikel 105.4 i fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 105.5 i fördraget eftersom förslaget till förordning
berör grundläggande uppgifter för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), nämligen att medverka till att de
behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det
finansiella systemets stabilitet. ECB:s behörighet att avge ett yttrande över förslaget till beslut grundar sig på
artikel 105.6 i fördraget. Eftersom båda texterna rör Europeiska systemriskrådets (ESRB) inrättande, orga
nisation och funktion har ECB, trots att olika lagstiftningsförfaranden gäller för texterna, av tydlighetsskäl
valt att anta ett enda yttrande om de båda förslagen.

Kommentarerna i detta yttrande ska inte föregripa framtida ECB-yttranden om de tre förslag till förord
ningar från Europaparlamentet och rådet som rör inrättandet av en europeisk bankmyndighet, en europeisk
försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet samt en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (3),
som alla ingår i det lagstiftningspaket som kommissionen antog den 23 september 2009 inom ramen för
arbetet med att reformera den europeiska finansiella tillsynsverksamheten.

I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta
yttrande antagits av ECB-rådet.
(1) KOM(2009) 499 slutlig.
(2) KOM(2009) 500 slutlig.
(3) KOM(2009) 501 slutlig, KOM(2009) 502 slutlig och KOM(2009) 503 slutlig.
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Allmänna kommentarer
1. ECB stöder kommissionens förslag till förordning respektive beslut som har som mål att inrätta ett nytt
organ, ESRB, med ansvar för den makroprudentiella tillsynen i EU. ECB anser att finanskrisen har visat
att det finns ett behov av att stärka det makroprudentiella tillvägagångssättet vid reglering av, och
tillsyn över, det finansiella systemet som helhet. Krisen har också visat behovet av att i rätt tid göra
omfattande bedömningar av olika källor till systemrisk och deras konsekvenser för det finansiella
systemet. Genom att identifiera och bedöma systemrisker kan ESRB utfärda varningar och uttala
rekommendationer om väsentliga risker samt övervaka uppföljningen av dessa för att på så sätt bidra
till ökad stabilitet i EU:s finansiella system.

2. Den 9 juni 2009 uttalade Ekofinrådet att ”ECB bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik,
administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsyns
myndigheter”. Detta är i linje med rekommendationerna i rapporten av den 25 februari 2009 från
högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU, under ordförandeskap av Jacques de Larosière, och medde
landet från kommissionen den 27 maj 2009, där man föreslår att ECB bör stå värd för ESRB:s
sekretariat. Den 18-19 juni konstaterade Europeiska rådet att meddelandet och Ekofinrådets slutsatser
är grunden för att skapa ett nytt ramverk för mikro- och makroprudentiell tillsyn och tillstyrkte
inrättandet av ESRB.

3. ECB är redo att stå värd för ESRB:s sekretariat och ge stöd till ESRB samt föreslår att man hänvisar till
detta i ett av skälen till förslaget till förordning. Genom medlemmarna i ECB:s allmänna råd kan ECB
förmedla makroekonomisk, ekonomisk och monetär expertis från alla EU:s nationella centralbanker till
ESRB. Detta stöd kommer också att bygga på ECB:s och ECBS verksamhet inom områdena övervakning
av den finansiella stabiliteten, makroekonomisk analys, insamling av statistiska uppgifter samt medföra
synergier i form av expertis, resurser och infrastruktur inom ramen för redan existerande centralbanksverksamhet inom EU.

4. ECB:s och ECBS engagemang i ESRB:s verksamhet kommer inte att förändra huvudmålet för ECBS i
enlighet med artikel 105.1 i fördraget, vilket är att upprätthålla prisstabilitet. I detta sammanhang
noterar ECB att stödet till ESRB inte kommer att påverka ECB:s institutionella, funktionella och finan
siella oberoende och ej heller påverka utförandet av ECBS uppgifter enligt stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt vad gäller uppgif
terna som rör finansiell stabilitet och tillsyn (1).

5. På statistikområdet är ECB beredd att tillhandahålla ESRB nödvändig information om makroekonomiska
och makrofinansiella aspekter, och har kapaciteten att göra detta. Detta inkluderar framför allt infor
mation om situationen på marknaden samt marknadsstrukturer. Mikroprudentiell information kommer
att tillhandahållas av de tre nya europeiska tillsynsmyndigheterna.

Specifika kommentarer
6. Vad gäller förfarandet för att utfärda och följa upp riskvarningar och rekommendationer stöder ECB till
fullo förslaget till förordning (2) som stadgar att alla ESRB:s varningar och rekommendationer ska
lämnas direkt till mottagaren och samtidigt även överlämnas till Ekofinrådet. En ändring av dessa
bestämmelser som innebär att riskvarningar och rekommendationer istället skickas på ”indirekt väg”
skulle dels göra rekommendationerna mindre effektiva och dels fördröja dem, samtidigt som ESRB:s
oberoende och trovärdighet kan äventyras. Det är också viktigt att det sätt på vilket ESRB kommuni
cerar med EU:s institutioner och kommittéer inte hindrar ESRB från att utföra sina uppgifter snabbt och
effektivt.
(1) Artikel 105.2 fjärde strecksatsen samt artiklarna 105.4 och 105.5 i fördraget samt artikel 3.1 fjärde strecksatsen,
artikel 3.3, artiklarna 4 och 22 samt artikel 25.1 i stadgan.
(2) Artiklarna 16, 17 och 18 i förslaget till förordning.

11.11.2009

11.11.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

7. Vad gäller ESRB:s interna organisation anser ECB att det är särskilt viktigt att sammansättningen av
ESRB:s styrkommitté speglar sammansättningen av ESRB:s styrelse. I den senare kommer 29 ledamöter
med rösträtt att vara representanter för centralbankerna medan resterande ledamöter med rösträtt är
kommissionsledamoten samt ordförandena i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Det är mycket
viktigt att sammansättningen av styrkommittén på ett representativt sätt speglar sammansättningen av
ESRB:s styrelse eftersom kommittén ska förbereda styrelsens möten. Därför är det ytterst viktigt att
inkludera fem representanter för centralbankerna (utöver ESRB:s ordförande och vice ordförande) till
sammans med de fyra övriga styrelseledamöterna med rösträtt för att på så sätt uppnå en minimibalans
som säkerställer tillräcklig representation för centralbanker från både euroområdet och utanför. ECB
uttalar därför sitt fulla stöd för kommissionens förslag att sju av ledamöterna i styrkommittén ska utses
bland ledamöterna i ECB:s allmänna råd (1). Eftersom sammansättningen av euroområdet med tiden
kommer att förändras, är det olämpligt att i en rättsakt fastställa en exakt, oföränderlig fördelning av
antalet ledamöter mellan sådana centralbanker som ingår i euroområdet och sådana som inte gör det.
Avslutningsvis stöder ECB kommissionens tillvägagångssätt enligt vilket endast ESRB:s ordförande ger
instruktioner till sekretariatets chef (2).
8. Eftersom vice ordföranden vid behov ska kunna ersätta ordföranden fullt ut, bör ordföranden och vice
ordföranden i ESRB:s styrelse väljas enligt samma förfarande och av samma grupp röstberättigade
ledamöter. Till följd av detta bör även vice ordföranden, såsom framgår av kommissionens förslag,
väljas av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd. Olika
förfaranden för att välja ordföranden och vice ordföranden skulle komplicera saken onödigt och skulle
även kunna ge det oönskade intrycket att de representerar olika grupper inom ESRB.
9. Vad gäller sammansättningen av ESRB:s styrelse stöder ECB kommissionens förslag att ordföranden och
vice ordföranden i ECB ska vara styrelseledamöter med rösträtt i ESRB:s styrelse. Detta är i linje med
principen att ECB:s allmänna råd utgör grunden för styrelseledamöterna med rösträtt (3). Om vice
ordföranden i ECB inkluderas skulle detta stå i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser av
den 18–19 juni 2009 enligt vilka vice ordföranden kan rösta vid valet av ordförande i ESRB i egenskap
av medlem av ECB:s allmänna råd. Om personen inte är medlem av ESRB:s styrelse, skulle vice
ordförande inte få delta i denna omröstning.
10. ESRB är ett gemenskapsorgan vars arbetsuppgifter rör EU:s finansiella system och omfattar att uttala
rekommendationer och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller minska systemrisker och
skydda systemets stabilitet. Desse medlemmar bör hämtas från alla EU:s medlemsstater. Med tanke
på den stora betydelse som vissa europeiska länder som inte är EU-medlemmar har för EU:s finansiella
system, kan det vara lämpligt att överväga huruvida representanter för dessa länder bör bjudas in att
delta vid ESRB:s och/eller de tekniska kommittéernas möten med observatörsstatus när relevanta frågor
diskuteras.
ECB rekommenderar att följande artiklar i förslaget till förordning och förslaget till beslut ändras. ECB:s
ändringsförslag framgår av bilagan och åtföljs av en förklaring.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 oktober 2009.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

(1) Artikel 11.1 i förslaget till förordning.
(2) Artikel 4.1 i förslaget till beslut. ESRB:s ordförande är ordförande för både ESRB:s styrelse och styrkommittén.
(3) ECB:s allmänna råd består av ECB:s ordförande och vice ordförande samt cheferna för EU:s nationella centralbanker.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG
Predlagane spremembe
Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1
Skäl 5 i förslaget till förordning
Skäl 5

Skäl 5

”I sitt meddelande ’Den finansiella tillsynen i Europa’ […]. I
linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat
slutsatsen att ECB bör ge stöd till ESRB i form av analyser,
statistik, administration och logistik, med utnyttjande av
tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyn
digheter”.

”I sitt meddelande ’Den finansiella tillsynen i Europa’ […]. I
linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat
slutsatsen att ECB ’bör ge stöd till ESRB i form av analyser,
statistik, administration och logistik, med utnyttjande av
tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyn
digheter’. ECB är redo att stå värd för ESRB:s sekreta
riat och ge stöd till ESRB. Det stöd som ECB ger ESRB
samt de uppgifter som tilldelas ESRB får inte påverka
ECB:s oberoende vid utförandet av dess uppgifter en
ligt fördraget.”

Förklaring:
ECB-rådet har beslutat att ECB är redo att stå värd för ESRB:s sekretariat och ge stöd till ESRB samt anser att det är lämpligt att
omnämna detta skäl 5 i förslaget till förordning.
Den sista meningen i skäl 5 i förslaget till förordning förtydligar att utförandet av ECB:s uppgifter inte kommer att påverkas negativt
av dess stöd till ESRB, och ej heller av ESRB:s egna uppgifter, eftersom ECB, till skillnad från ESRB, är grundad på fördraget. Detta
är särskilt viktigt med tanke på principen om centralbankens oberoende.
Ändring 2
Artikel 3.1 i förslaget till förordning
Artikel 3

Artikel 3

”1.
ESRB ska ansvara för den makroprudentiella tillsynen
över gemenskapens finansiella system, i syfte att förhindra
eller minska systemrisker, undvika omfattande finansiella
nödsituationer, bidra till att den inre marknaden fungerar
smidigt och säkerställa att finanssektorn på ett hållbart sätt
bidrar till den ekonomiska tillväxten.”

”1.
ESRB ska ansvara för den makroprudentiella till
synen över gemenskapens finansiella system, i syfte att
förhindra eller minska systemrisker, undvika omfattande
finansiella nödsituationer, och bidra till att den inre mark
naden fungerar smidigt och säkerställa att finanssektorn
på ett hållbart sätt bidrar till den ekonomiska tillväx
ten.”

Förklaring:
ECB anser inte att säkerställandet av ett hållbart bidrag till den ekonomiska tillväxten är motivet för makroprudentiell tillsyn. Därför
bör hänvisning till detta strykas i artikeln.
Ändring 3
Artikel 4.1 i förslaget till förordning
Artikel 4

Artikel 4

”1.
ESRB ska ha en styrelse, en styrkommitté och ett
sekretariat.”

”1.
ESRB ska ha en styrelse, en styrkommitté, och ett
sekretariat och en rådgivande teknisk kommitté.”

Förklaring:
Förslag till förordning respektive direktiv bör skapa de grundläggande institutionella ramarna för ESRB inklusive den rådgivande
tekniska kommittén. I både förslaget till förordning och förslaget till beslut nämns den ledande roll som ECB och de nationella
centralbankerna har för den makroprudentiella tillsynen (2). Artikeln i förslaget till förordning bör ändras för att förtydliga att den
rådgivande tekniska kommittén är en del av ESRB:s organisation (se nedan ändringarna 5 och 7).
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Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 4
Artikel 4.4 i förslaget till förordning
Artikel 4

Artikel 4

”4.
Sekretariatet ska ge stöd till ESRB i form av analyser,
statistik, administration och logistik, under överinseende av
styrelsens ordförande i enlighet med rådets beslut XXXX/
2009/EG.”

”4.
I i enlighet med rådets beslut XXXX/2009/EG om
att ge ECB särskilda uppgifter för ESRB:s verksamhet
ska ECB stå värd för sekretariatet som ska ger stöd till
ESRB med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella
centralbanker och tillsynsmyndigheteri form av analy
ser, statistik, administration och logistik, under överinse
ende av styrelsens ordförande i enlighet med rådets beslut
XXXX/2009/EG.”

Förklaring:
Ändringen är nödvändig för att förslaget till förordning helt ska överensstämma med Ekofinrådets slutsatser av den 9 juni 2009 och
förslaget till beslut. Utan ändringen skulle ECB:s roll att stödja ESRB utelämnas från texten i förslaget till förordning. Detta skulle
inte stå i överensstämmelse med tidigare deklarationer och beslut, särskilt
— Larosièrerapporten där det sägs att ECB, i egenskap av samordnare av ECBS, har en unik position i EU för att utföra uppgiften,
d.v.s. att identifiera makroprudentiella risker,
— kommissionens meddelande av den 27 maj 2009,
— Ekofinrådets slutsatser av den 9 juni 2009 där man säger att ”ECB bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik,
administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter”, samt
— Europeiska rådets godkännade av ovan nämnda slutsatser den 18–19 juni 2009.

Ändring 5
Artikel 4.5 i förslaget till förordning
Artikel 4

Artikel 4

”5.
ESRB ska bistås av den rådgivande tekniska kom
mitté som avses i artikel 12, som på begäran ska lämna
råd och stöd i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.”

”5.
ESRB ska bistås av Dden rådgivande tekniska kom
mitté som avses i artikel 12, som på begäran ska lämna råd
och stöd i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.”

Förklaring:
Artikeln i förslaget till förordning bör ändras för att förtydliga att den rådgivande tekniska kommittén kontinuerligt hjälper ESRB.
ESRB:s arbetsordning kommer att innehålla bestämmelserna för den rådgivande tekniska kommitténs verksamhet (se även
ändringarna 3 och 7 avseende den rådgivande tekniska kommittén).

Ändring 6
Artikel 7 i förslaget till förordning
”Artikel 7

”Artikel 7

Opartiskhet

Opartiskhet och oberoende

1.
När de deltar i styrelsens och styrkommitténs arbete
eller i annan till ESRB relaterad verksamhet, ska ledamö
terna i ESRB agera opartiskt och får varken begära eller ta
emot instruktioner från medlemsstater.

1.
När de deltar i styrelsens och styrkommitténs arbete
eller i annan till ESRB relaterad verksamhet, ska ledamö
terna i ESRB agera opartiskt och i hela gemenskapens
intresse. De får varken begära eller ta emot instruktioner
från medlemsstater, gemenskapens institutioner eller
några andra offentliga eller privata organ.

2.
Medlemsstater får inte påverka ledamöterna i ESRB,
när de fullgör sina uppgifter i ESRB.”

2.
Medlemsstater, gemenskapens institutioner eller
andra offentliga eller privata organ får inte påverka le
damöterna i ESRB, när de fullgör sina uppgifter i ESRB.”
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Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Förklaring:
Denna artikel bör ändras för att säkerställa ESBR-medlemmarnas oberoende och att de inte påverkas av någon annan gemen
skapsinstitution eller något annat organ. Detta ska inte påverka ECB:s utövande av de stöduppgifter som ECB getts avseende ESRB,
som inte kan anses utgöra instruktioner.

Ändring 7
Artikel 12.3 i förslaget till förordning

Artikel 12

Artikel 12

”3.
På begäran av styrelseordföranden ska kommittén
utföra de uppgifter som avses i artikel 4.5.”

”3.
På begäran av styrelseordföranden ska Kkommittén
ska utföra de uppgifter som avses i artikel 4.5.”

Förklaring:
Motivet för ändringen är att förtydliga att den rådgivande tekniska kommittén kontinuerligt hjälper ESRB, inte bara när den frågas
till råds, i enlighet med ESRB:s arbetsordning (se även ändringarna 3 och 5 avseende den rådgivande tekniska kommittén).

Ändring 8
Artikel 13 i förslaget till förordning

”Artikel 13

”Artikel 13

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga relevanta aktörer
inom den privata sektorn.”

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga inhämta syn
punkter från relevanta aktörer inom den privata sektorn.”

Förklaring:
Den föreslagna terminologin speglar bättre den privata sektorns roll.

Ändring 9
Skäl 8 i förslaget till beslut

Skäl 8

Skäl 8

”Rådet drog den 9 juni 2009 slutsatsen att ECB bör ge stöd
till ESRB i form av analyser, statistik, administration och
logistik. Man bör därför utnyttja möjligheten i fördraget att
ge ECB särskilda uppgifter rörande makroprudentiell till
synspolitik, genom att uppdra åt ECB att svara för ESRB:s
sekretariat.”

”Rådet drog den 9 juni 2009 slutsatsen att ECB bör ge stöd
till ESRB i form av analyser, statistik, administration och
logistik. Man bör därför utnyttja möjligheten i fördraget att
ge ECB särskilda uppgifter rörande makroprudentiell till
synspolitik, genom att uppdra åt ECB att svara för ESRB:s
sekretariat. Det stöd som ECB ger ESRB samt de upp
gifter som tilldelas ESRB ska inte påverka ECB:s obe
roende vid utförandet av dess uppgifter enligt fördra
get.”

Förklaring:
Ändringen av skälet förtydligar att utförandet av ECB:s uppgifter inte kommer att påverkas negativt av dess stöd till ESRB, och ej
heller av ESRB:s egna uppgifter, eftersom ECB, till skillnad från ESRB, är grundad på fördraget. Detta är särskilt viktigt med tanke
på principen om oberoende.
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Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 10
Nytt skäl 8a i förslaget till beslut

”Ingen text”

Skäl 8a
”8a)
ESRB:s uppgifter avseende makroprudentiell
tillsyn har som mål att förhindra eller åtminstone
minska systemriskerna inom det finansiella systemet.
Trots att ESRB inte utövar tillsyn över individuella
företag som tillhandahåller finansiella tjänster är den
tillsynverksamhet som ESRB utöver och det stöd
som ECB ger relaterade till det finansiella systemet
som helhet, med tyngdpunkt på de interdependenser
som existerar mellan olika sektorer av det finansiella
systemet.”
Förklaring:

Med beaktande av hur de makroprudentiella tillsynsuppgifter som tilldelats ESRB ser ut och målsättningen för dessa samt det stöd
som ECB tillhadahåller ESRB, förtydligar det nya skälet, inom ramen för artikel 105.6 i fördraget, att makroprudentiell tillsyn
omfattar hela det finansiella systemet.

Ändring 11
Artikel 2 i förslaget till beslut

Artikel 2

Artikel 2

”ECB ska svara för ESRB:s sekretariat och därför ge stöd till
ESRB i form av analyser, statistik, administration och logi
stik.

”ECB ska svara för ESRB:s sekretariat och därför ge stöd till
ESRB i form av analyser, statistik, administration och logi
stik.

[…]

[…]

b)
I enlighet med artikel 5 i detta beslut insamling och
bearbetning av uppgifter, inklusive statistiska uppgifter för
ESRB och ESRB:s verksamhet.”

b)
I enlighet med artikel 5 i stadgan för Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
och artikel 5 i detta beslut, insamling och bearbetning av
uppgifter, inklusive statistiska uppgifter för ESRB och
ESRB:s verksamhet.”

Förklaring:
Det är nödvändigt att stryka ordet ”därför” så att texten överensstämmer med Ekofinrådets slutsatser av den 9 juni 2009.
Artikel 2.b i förslaget till beslut handlar om det statistikstöd som ECB ska ge ESRB. Den föreslagna ändringen gör det möjligt för
sekretariatet att erhålla sekretessbelagda uppgifter som insamlats av ECB/ECBS för ESRB:s räkning.

Ändring 12
Artikel 4 i förslaget till beslut

”Artikel 4

”Artikel 4

Ledning”

Ledning Sekretariatets funktion”

[…]

[…]
Förklaring:

Den föreslagna rubriken återger bättre innehållet i artikel 4 i förslaget till beslut och använder terminologi som bättre beaktar ECB:s
interna administrativa kompetenser.
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Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 13
Artikel 4.2 i förslaget till beslut
Artikel 4

Artikel 4

”2.
Chefen för sekretariatet eller dennes företrädare ska
närvara vid ESRB:s styrelsemöten och styrkommittémöten.”

”2.
Chefen för sekretariatet eller dennes företrädare ska
närvara vid ESRB:s styrelsemöten, och styrkommittémöten
samt den rådgivande tekniska kommitténs möten.”

Förklaring:
Den föreslagna ändringen avser att återge den föreslagna strukturen för ESRB enligt definitionen i artikel 4.1 i förslaget till
förordning.
(1) Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.
(2) Se skäl 13 i förslaget till förordning och skäl 7 i förslaget till beslut.
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