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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1092/2010

2018/EØS/4/01

av 24. november 2010
om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd
for systemrisiko(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE
UNION HAR —

unionsplan, samtidig som det har gjort oppmerksom på
store mangler ved Unionens tilsyn med stadig mer
integrerte finansmarkeder (i sine resolusjoner av
13. april 2000 om kommisjonsmeldingen om gjennomføring av rammebestemmelsene for finansmarkedene:
en handlingsplan(4), av 21. november 2002 om tilsynsregler i Den europeiske union(5), av 11. juli 2007
om politikken for finansielle tjenester (2005-2010) –
hvitbok(6), av 23. september 2008 med anbefalinger til
Kommisjonen om hedgefond og privat egenkapital(7) og
av 9. oktober 2008 med anbefalinger til Kommisjonen
om oppfølging av Lamfalussy-prosessen: framtidig
tilsynsstruktur(8), og i sine holdninger av 22. april 2009
om det endrede forslaget til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om adgangen til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens
II)(9) og av 23. april 2009 om forslag til en
europaparlaments- og rådsforordning om kredittvurderingsbyråer(10)).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I november 2008 ga Kommisjonen en høynivågruppe
ledet av Jacques de Larosière i oppgave å utarbeide
anbefalinger for hvordan den europeiske tilsynsordningen kunne styrkes for å gi borgerne et bedre
vern og gjenoppbygge tilliten til finanssystemet.

4)

I sin sluttrapport, som ble framlagt 25. februar 2009
(«de Larosière-rapporten»), anbefalte høynivågruppen
blant annet at det opprettes et organ på unionsplan som
har som oppgave å overvåke risikoer i finanssystemet
som helhet.

Finansiell stabilitet er en forutsetning for at det i
realøkonomien skal kunne skapes arbeidsplasser, ytes
kreditter og skapes vekst. Finanskrisen har avdekket
vesentlige mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner
og -markeder som har ført til at det ikke har vært mulig
å forutse en negativ utvikling på makroplan og hindre en
opphopning av for store risikoer i finanssystemet.

Europaparlamentet har gjentatte ganger oppfordret til at
det skapes reelt like vilkår for alle aktører på

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 15.12.2010,
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2016 av
30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX
(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 13 av 23.2.2017, s. 1.
(1) EUT C 270 av 11.11.2009, s. 1.
(2) Uttalelse avgitt 22. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. november 2010.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

EUT C 40 av 7.2.2001, s. 453.
EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 394.
EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 392.
EUT C 8 E av 14.1.2010, s. 26.
EUT C 9 E av 15.1.2010, s. 48.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 214.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 292.
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5)

I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen «Driving
European Recovery» hilste Kommisjonen de Larosièrerapportens anbefalinger velkommen og ga uttrykk for
sin støtte til hovedlinjene i dem. På sitt møte 19. og
20. mars 2009 samtykket Det europeiske råd i at det er
nødvendig å forbedre reguleringen av og tilsynet med
finansinstitusjoner i Unionen og å bruke de Larosièrerapporten som grunnlag for dette arbeidet.

6)

I sin melding av 27. mai 2009 om europeisk finanstilsyn
foreslo Kommisjonen en rekke reformer av de
nåværende ordningene som skal sikre den finansielle
stabiliteten på unionsplan, herunder særlig opprettelsen
av et europeisk råd for systemrisiko (ESRB) med ansvar
for makrotilsyn. På sine møter henholdsvis 9. juni 2009
og 18. og 19. juni 2009 støttet Rådet og Det europeiske
råd Kommisjonens forslag og hilste velkommen at
Kommisjonen har til hensikt å framlegge forslag til
regelverk, slik at de nye rammene kan være på plass i
løpet av 2010. I samsvar med Kommisjonens synspunkt
konkluderte Rådet blant annet med at Den europeiske
sentralbank (ESB) «bør gi analytisk, statistisk og
administrativ støtte samt logistikkstøtte til ESRB, også
ved å dra nytte av teknisk rådgivning fra nasjonale
sentralbanker og tilsynsmyndigheter». ESBs støtte til
ESRB og de oppgavene som tildeles ESRB, bør ikke
berøre prinsippet om ESBs uavhengighet ved utførelsen
av de oppgavene banken er tildelt i henhold til traktaten
om Den europeiske unions virkemåte (TEUV).

7)

Med tanke på de internasjonale finansmarkedenes
integrasjon og faren for at finanskriser sprer seg, er det
behov for at Unionen engasjerer seg sterkt på
verdensplan. ESRB bør støtte seg på sakkunnskapen til
en vitenskapskomité på høyt nivå og påta seg alt det
ansvar på verdensplan som er nødvendig for å sikre at
Unionens stemme blir hørt i spørsmål som gjelder
finansiell stabilitet, særlig ved å samarbeide nært med
Det internasjonale valutafond (IMF) og Rådet for
finansiell stabilitet (FSB), som forventes å utstede
tidlige varsler om makrorisikoer på verdensplan, og alle
partnerne i G20-gruppen.

8)

ESRB bør blant annet bidra til å gjennomføre
anbefalingene som IMF, FSB og Den internasjonale
oppgjørsbank (BIS) gir til G20.

9)

I rapporten fra IMF, BIS og FSB av 28. oktober 2009
om retningslinjer for vurdering av finansinstitusjoners,
finansmarkeders og finansielle instrumenters systemviktighet: innledende betraktninger, som ble framlagt
for G20-gruppens finansministre og sentralbanksjefer,
nevnes også at vurderingen av systemrisiko kan variere
avhengig av de økonomiske forholdene. Vurderingen vil
også være avhengig av den finansielle infrastrukturen og
ordningene for krisehåndtering samt evnen til å håndtere
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svikt når den oppstår. Finansinstitusjoner kan være
systemviktige for lokale, nasjonale eller internasjonale
finanssystemer og økonomier. De viktigste kriteriene for
å bestemme hvor viktige markeder og institusjoner er
for systemet, er størrelse (volumet av de finansielle
tjenestene som tilbys av de enkelte delene av
finanssystemet), erstattelighet (i hvilken grad andre
deler av systemet kan tilby de samme tjenestene i tilfelle
svikt) og sammenveving (forbindelser med de andre
delene av systemet). En vurdering på grunnlag av disse
tre kriteriene bør utfylles med en henvisning til
finansiell sårbarhet og den institusjonelle rammens evne
til å håndtere finansiell svikt og bør ta hensyn til en lang
rekke andre faktorer som blant annet særlige strukturers
og forretningsmodellers kompleksitet, graden av
finansiell selvstendighet, tilsynets nivå og omfang,
gjennomsiktigheten med hensyn til finansielle ordninger
og forbindelser som kan påvirke den samlede risikoen
for institusjoner.

10)

ESRBs oppgave bør være å overvåke og vurdere
systemrisiko under normale forhold for å minske
risikoen for svikt i systemets bestanddeler og forbedre
finanssystemets motstandsdyktighet mot sjokk. ESRB
bør i den forbindelse bidra til å sikre finansiell stabilitet
og minske de negative virkningene for det indre marked
og realøkonomien. For å kunne nå sine mål bør ESRB
analysere alle relevante opplysninger.

11)

De nåværende ordningene i Unionen legger for lite vekt
på makrotilsyn og på det innbyrdes forholdet mellom
utviklingen i det bredere makroøkonomiske miljøet og
finanssystemet. Ansvaret for analyse på makroplan er
fortsatt oppsplittet og ivaretas av flere myndigheter på
forskjellige nivåer uten at det finnes en metode som
sikrer at risikoer på makroplan identifiseres på en
tilfredsstillende måte og at det utstedes klare varsler og
anbefalinger som følges opp med konkrete tiltak. For at
Unionens finanssystem og verdens finanssystemer skal
kunne fungere på en tilfredsstillende måte og truslene
mot systemene begrenses, kreves det større
sammenheng mellom tilsynet på makro- og mikroplan.

12)

Et nyutviklet system for makrotilsyn krever troverdig
lederskap med høy profil. På bakgrunn av sin viktige
rolle og internasjonale og interne troverdighet, og i
samsvar med anbefalingene i de Larosière-rapporten,
bør ESBs leder være leder for ESRB i den første
mandatperioden på fem år etter denne forordnings
ikrafttredelse. Kravene til ansvarlighet bør dessuten
gjøres strengere, og ESRBs organer bør kunne støtte seg
på et vidt spekter av erfaringer, typer bakgrunn og
meninger.
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13)

14)

15)
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I de Larosière-rapporten angis det også at makrotilsyn
ikke gir mening dersom det ikke på noen måte har
innvirkning
på
mikrotilsynet,
samtidig
som
mikrotilsynet ikke kan sikre finansiell stabilitet på en
effektiv måte uten å ta behørig hensyn til utviklingen på
makroplan.

Det bør opprettes et europeisk finanstilsynssystem
(ESFS) som samler aktørene innenfor finanstilsyn på
nasjonalt plan og unionsplan og fungerer som et
nettverk. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i
artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union skal
partene i ESFS samarbeide i tillit og full gjensidig
respekt, særlig for å sikre at hensiktsmessige og
pålitelige opplysninger utveksles dem imellom. På
unionsplan bør nettverket bestå av ESRB og de tre
myndighetene for mikrotilsyn: Den europeiske
tilsynsmyndighet
(Den
europeiske
banktilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner), opprettet ved
europaparlamentsog
rådsforordning
(EU)
nr. 1094/2010(2), og Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den
europeiske
verdipapirog
markedstilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3) (heretter kalt «de
europeiske tilsynsmyndighetene»).

Unionen har behov for et særskilt organ med ansvar for
makrotilsyn med hele dens finanssystem, som vil kunne
identifisere risikoer for den finansielle stabiliteten og
om nødvendig utstede varsler om risikoer og
anbefalinger om tiltak for å håndtere slike risikoer.
ESRB bør derfor opprettes som et nytt uavhengig organ
som dekker alle finanssektorer og garantiordninger.
ESRB bør ha ansvar for makrotilsyn på unionsplan og
bør ikke ha status som rettssubjekt.

16)

ESRB bør bestå av et styre, en styringskomité, et
sekretariat, en rådgivende vitenskapskomité og en
rådgivende teknisk komité. Ved sammensetningen av
Den rådgivende vitenskapskomité bør det tas hensyn til
egnede regler for interessekonflikter som vedtas av
styret. Ved nedsettelsen av Den rådgivende tekniske
komité bør det tas hensyn til eksisterende strukturer for
å unngå overlapping.

17)

ESRB bør utstede varsler og, dersom den anser det som
nødvendig, anbefalinger enten av generell eller særlig
art som bør rettes særskilt til Unionen som helhet, til en

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.
(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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eller flere medlemsstater, til en eller flere europeiske
tilsynsmyndigheter eller til en eller flere nasjonale
tilsynsmyndigheter, med en nærmere angitt frist for
politiske tiltak.
18)

ESRB bør utarbeide en fargekode, slik at berørte parter
bedre kan vurdere risikoens art.

19)

For å gi slike varsler og anbefalinger økt rekkevidde og
legitimitet bør de under overholdelse av strenge
fortrolighetsregler
oversendes
til
Rådet
og
Kommisjonen og, når de sendes til en eller flere
nasjonale tilsynsmyndigheter, også til de europeiske
tilsynsmyndighetene. Rådets drøftinger bør forberedes
av Økonomi- og finanskomiteen i samsvar med dens
rolle som definert i TEUV. For at Økonomi- og
finanskomiteen skal kunne forberede Rådets drøftinger
og gi politiske råd til rett tid, bør ESRB underrette
Økonomi- og finanskomiteen regelmessig og oversende
teksten til varslene og anbefalingene så snart de er
vedtatt.

20)

ESRB bør også på grunnlag av rapporter fra mottakerne
overvåke overholdelsen av sine varsler og anbefalinger
for å sikre at disse virkelig følges. Mottakere av
anbefalinger bør handle i samsvar med dem og gi en
behørig begrunnelse dersom de ikke handler (modell
som krever handling eller begrunnelse). Dersom ESRB
anser at reaksjonen er utilfredsstillende, bør det i
henhold til strenge fortrolighetsregler underrette
mottakerne, Rådet og, dersom det er relevant, den
berørte europeiske tilsynsmyndigheten.

21)

ESRB bør, etter å ha underrettet Rådet tidsnok til at det
kan reagere, i hvert enkelt tilfelle avgjøre om en
anbefaling bør være fortrolig eller offentliggjøres, idet
det tas hensyn til at offentliggjøring under visse
omstendigheter kan bidra til at anbefalingen følges.

22)

Dersom ESRB oppdager en risiko som kan utgjøre en
alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele eller deler
av finanssystemet i Unionen, bør det omgående
underrette Rådet om situasjonen. Dersom ESRB fastslår
at det kan oppstå en krisesituasjon, bør det kontakte
Rådet og gi en vurdering av situasjonen. Rådet bør
deretter vurdere om det er behov for å treffe en
beslutning rettet til de europeiske tilsynsmyndighetene
der det fastslås at det foreligger en krisesituasjon. I
denne prosessen er det ytterst viktig med nødvendig
vern av fortroligheten.

23)

ESRB bør avlegge rapport til Europaparlamentet og
Rådet minst en gang i året, og oftere ved omfattende
problemer på finansmarkedene. Europaparlamentet og
Rådet bør ved behov kunne anmode ESRB om å
undersøke særlige spørsmål knyttet til finansiell
stabilitet.
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24)
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ESB og de nasjonale sentralbankene bør spille en
ledende rolle i makrotilsynet på grunn av sin
sakkunnskap og sitt nåværende ansvar for finansiell
stabilitet. Nasjonale tilsynsmyndigheter bør delta og
bidra med sin særlige sakkunnskap. Det er viktig at
myndigheter for mikrotilsyn deltar i ESRBs arbeid, for å
sikre at vurderingen av tilsynsrisiko på makroplan
bygger på fullstendige og nøyaktige opplysninger om
utviklingen i finanssystemet. Lederne i de europeiske
tilsynsmyndighetene bør derfor være medlemmer med
stemmerett. En representant for hver medlemsstats
vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter bør delta
på styremøtene uten stemmerett. I åpenhetens ånd bør
15 uavhengige personer bidra med ekstern sakkunnskap
til ESRB gjennom Den rådgivende vitenskapskomité.

25)

Det at et medlem av Kommisjonen deltar i ESRB, vil
bidra til å opprette en forbindelse til det
makroøkonomiske og finansielle tilsynet i Unionen,
mens nærværet til lederen av Økonomi- og
finanskomiteen avspeiler den rollen medlemsstatenes
departementer med ansvar for finansspørsmål og Rådet
har når det gjelder å sikre finansiell stabilitet og ivareta
økonomisk og finansielt tilsyn.

26)

Det er absolutt nødvendig at medlemmene av ESRB
utfører sine oppgaver på en upartisk måte og bare tar
hensyn til den finansielle stabiliteten i Unionen som
helhet. Dersom det ikke kan oppnås enighet, bør
avstemninger om varsler og anbefalinger i ESRB ikke
vektes, og beslutninger bør som regel treffes med
simpelt flertall.

27)

Sammenvevingen mellom finansinstitusjoner og
markeder innebærer at overvåking og vurdering av
potensielle systemrisikoer bør bygge på et vidt spekter
av relevante makroøkonomiske og mikrofinansielle
opplysninger og indikatorer. Disse systemrisikoene
omfatter risiko for forstyrrelse av finansielle tjenester
som skyldes en betydelig svekkelse av hele eller deler
av Unionens finanssystem som kan få alvorlige negative
følger for det indre marked og realøkonomien. Alle
typer finansinstitusjoner, -formidlere og -markeder,
finansielle infrastrukturer og instrumenter er potensielt
systemviktige. ESRB bør derfor ha tilgang til alle de
opplysningene det trenger for å utføre sine oppgaver,
samtidig som disse opplysningene om nødvendig forblir
fortrolige.

28)

De tiltakene for innsamling av opplysninger som er
fastsatt i denne forordning, er nødvendige for at ESRB
skal kunne utføre sine oppgaver og bør ikke berøre den
rettslige rammen for det europeiske statistikksystem på
statistikkområdet. Denne forordning bør derfor ikke
berøre europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk
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statistikk(1) og rådsforordning (EF) nr. 2533/98 av
23. november 1998 om Den europeiske sentralbanks
innsamling av statistiske opplysninger(2).
29)

Markedsdeltakere kan komme med verdifulle bidrag til
forståelsen av den utviklingen som påvirker
finanssystemet. ESRB bør derfor ved behov rådføre seg
med berørte parter i privat sektor, herunder
representanter for finanssektoren, forbrukerorganisasjoner og brukergrupper innenfor finansielle tjenester
som er opprettet av Kommisjonen eller i henhold til
Unionens regelverk, og gi dem rimelig mulighet til å
komme med synspunkter.

30)

Opprettelsen av ESRB bør bidra direkte til at målene for
det indre marked nås. Unionens makrotilsyn med
finanssystemet er en vesentlig del av de overordnede
nye tilsynsordningene i Unionen ettersom aspektet
makrotilsyn er nært knyttet til de tilsynsoppgavene på
mikroplan som de europeiske tilsynsmyndighetene er
pålagt. Bare dersom det finnes ordninger som tar
nødvendig hensyn til den gjensidige avhengigheten
mellom tilsynsrisikoer på mikro- og makroplan, kan alle
berørte parter ha tilstrekkelig tillit til å drive
grensekryssende finansvirksomhet. ESRB bør overvåke
og vurdere alle risikoer for den finansielle stabiliteten
som skyldes utvikling som kan påvirke visse sektorer
eller hele finanssystemet. Ved å håndtere slike risikoer
bør ESRB kunne bidra direkte til en integrert
tilsynsstruktur i Unionen som er nødvendig for å
fremme sammenhengende politiske tiltak til rett tid fra
medlemsstatenes side, og dermed hindre uensartede
framgangsmåter og forbedre det indre markeds
virkemåte.

31)

Domstolen påpekte i sin dom av 2. mai 2006 i sak C217/04 (Det forente kongerike Storbritannia og NordIrland mot Europaparlamentet og Rådet for Den
europeiske union) at «intet i ordlyden i artikkel 95 EF
[nå artikkel 114 i TEUV] tilsier at adressatene for
tiltakene vedtatt av Fellesskapets regelgiver på grunnlag
av nevnte bestemmelse, bare kan være de enkelte
medlemsstatene. Regelgiveren kan anse det for
nødvendig å sørge for at det opprettes et fellesskapsorgan med ansvar for å bidra til gjennomføringen
av en harmoniseringsprosess i situasjoner der
vedtakelsen av ikke-bindende støtte- og rammetiltak
synes egnet for å lette ensartet gjennomføring og
anvendelse av rettsakter vedtatt med hjemmel i denne
bestemmelsen»(3). ESRB bør bidra til den finansielle
stabiliteten som er nødvendig for ytterligere finansiell
integrasjon i det indre marked, ved å overvåke
systemrisikoer og ved behov utstede varsler og
anbefalinger. Disse oppgavene er nært knyttet til målene
i Unionens regelverk når det gjelder det indre marked
for finansielle tjenester. ESRB bør derfor opprettes på
grunnlag av artikkel 114 i TEUV.

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(2) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 8.
(3) Samling av Domstolens rettspraksis 2006 s. I-03771, premiss 44.
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32)

I henhold til de Larosière-rapporten er det nødvendig
med en gradvis tilnærming, og Europaparlamentet og
Rådet bør foreta en fullstendig gjennomgåelse av ESFS,
ESRB og de europeiske tilsynsmyndighetene senest
17. desember 2013.

4. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i artikkel 4
nr. 3 i traktaten om Den europeiske union skal partene i ESFS
samarbeide i tillit og full gjensidig respekt, særlig for å sikre at
hensiktsmessige og pålitelige opplysninger utveksles dem
imellom.

33)

Ettersom målet for denne forordning, som er et effektivt
makrotilsyn med Unionens finanssystem, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av
integrasjonen av Unionens finansmarkeder, og derfor
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5
i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går denne forordning ikke lenger enn det som er
nødvendig for å nå dette målet.

Artikkel 2

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Definisjoner
I denne forordning menes med:
a) «finansinstitusjon» ethvert foretak som omfattes av
virkeområdet for det regelverk som er nevnt i artikkel 1
nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU)
nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010, samt
ethvert annet foretak eller enhver annen enhet i Unionen
med en hovedvirksomhet av tilsvarende art,

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

b) «finanssystem» samtlige finansinstitusjoner og -markeder,
finansielle produkter og finansmarkedsinfrastrukturer,

Artikkel 1
Opprettelse
1. Det opprettes et europeisk råd for systemrisiko (ESRB).
Det har sitt sete i Frankfurt am Main.

c) «systemrisiko» en risiko for forstyrrelse av finanssystemet
som kan få alvorlige negative følger for det indre marked
og realøkonomien. Alle typer av finansformidlere,
-markeder og -infrastrukturer kan til en viss grad potensielt
være systemviktige.

2. ESRB skal være en del av Det europeiske
finanstilsynssystem (ESFS), som har som formål å sikre tilsynet
med Unionens finanssystem.
3.

ESFS skal bestå av

a) ESRB,
b) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet), opprettet ved forordning (EU)
nr. 1093/2010,
c) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner),
opprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010,
d) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), opprettet ved
forordning (EU) nr. 1095/2010,
e) Felleskomiteen for europeiske tilsynsmyndigheter (heretter
kalt «Felleskomiteen»), nedsatt ved artikkel 54 i forordning
(EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i
forordning (EU) nr. 1095/2010,
f) vedkommende myndigheter eller tilsynsmyndighetene i
medlemsstatene, som angitt i unionsrettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i
forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU)
nr. 1095/2010.

Artikkel 3
Oppdrag, mål og oppgaver
1. ESRB skal ha ansvar for makrotilsyn med finanssystemet
i Unionen for å bidra til å forebygge eller begrense
systemrisikoer for den finansielle stabiliteten i Unionen som
kan oppstå på grunn av utviklingen i finanssystemet, idet det tas
hensyn til makroøkonomisk utvikling, slik at perioder med
omfattende problemer på finansmarkedene kan unngås. ESRB
skal bidra til at det indre marked virker på en tilfredsstillende
måte, og dermed sikre at finanssektoren på en bærekraftig måte
bidrar til økonomisk vekst.
2.

Med hensyn til nr. 1 har ESRB følgende oppgaver:

a) avgrense og/eller samle inn og analysere alle opplysninger
som er relevante og nødvendige for å nå målene beskrevet i
nr. 1,
b) avdekke og prioritere systemrisikoer,
c) utstede varsler dersom slike systemrisikoer anses som
betydelige, og offentliggjøre disse varslene ved behov,
d) utstede anbefalinger om utbedringstiltak som svar på de
risikoene som er avdekket, og ved behov offentliggjøre
disse anbefalingene,
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e) dersom ESRB fastslår at det kan oppstå en krisesituasjon i
henhold til artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i
forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU)
nr. 1095/2010, utstede et fortrolig varsel rettet til Rådet med
en vurdering av situasjonen, slik at Rådet kan vurdere
behovet for å treffe en beslutning rettet til de europeiske
tilsynsmyndighetene om at det foreligger en krisesituasjon,
f) overvåke oppfølgingen av varsler og anbefalinger,
g) samarbeide nært med alle andre parter i ESFS og ved behov
gi de europeiske tilsynsmyndighetene de opplysningene om
systemrisikoer som er nødvendige for at de skal kunne
utføre sine oppgaver samt særlig, i samarbeid med de
europeiske tilsynsmyndighetene, utvikle et felles sett
kvantitative og kvalitative indikatorer (risikotavle) for å
identifisere og måle systemrisiko,
h) delta i Felleskomiteen dersom det er relevant,
i) samordne sin virksomhet med internasjonale finansorganisasjoners virksomhet, særlig IMF og FSB, samt berørte
organer i tredjestater i spørsmål som gjelder makrotilsyn,
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5. Den rådgivende vitenskapskomité og Den rådgivende
tekniske komité som er omhandlet i artikkel 12 og 13, skal gi
råd og bistand i spørsmål som er relevante for ESRBs arbeid.

Artikkel 5
ESRBs leder og nestleder

1. ESBs leder skal være leder for ESRB for en
mandatperiode på fem år etter denne forordnings ikrafttredelse.
For de etterfølgende periodene skal ESRBs leder utnevnes i
henhold til nærmere regler som fastsettes på grunnlag av
gjennomgåelsen fastsatt i artikkel 20.

2. Første nestleder skal velges av og blant medlemmene av
ESBs utvidede råd for en periode på fem år, idet det tas hensyn
til behovet for en balansert representasjon av medlemsstatene
generelt og av de medlemsstatene som henholdsvis har og ikke
har euro som valuta. Første nestleder kan gjenvelges én gang.

3. Andre nestleder skal være lederen for Felleskomiteen,
utnevnt i henhold til artikkel 55 nr. 3 i forordning (EU)
nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning
(EU) nr. 1095/2010.

j) utføre andre tilknyttede oppgaver i henhold til Unionens
regelverk.
KAPITTEL II

4. Lederen og nestlederne skal ved en offentlig høring i
Europaparlamentet redegjøre for hvordan de vil utføre sine
oppgaver i henhold til denne forordning.

ORGANISASJON

Artikkel 4

5.

Lederen skal lede møtene i styret og styringskomiteen.

Struktur
1. ESRB skal ha et styre, en styringskomité, et sekretariat, en
rådgivende vitenskapskomité og en rådgivende teknisk komité.
2. Styret skal treffe de beslutningene som er nødvendige for
å sikre at ESRBs oppgaver i henhold til artikkel 3 nr. 2 blir
utført.
3. Styringskomiteen
skal
medvirke
i
ESRBs
beslutningsprosess ved å forberede styrets møter, gjennomgå
dokumentene som skal drøftes, og overvåke framdriften i
ESRBs løpende arbeid.

6. Nestlederne skal etter rangorden lede styret og/eller
styringskomiteen når lederen er forhindret fra å delta.

7. Dersom mandatperioden for et medlem av ESBs utvidede
råd som er valgt til første nestleder, slutter før utløpet av
femårsperioden, eller dersom første nestleder av en eller annen
grunn ikke kan utføre sine oppgaver, skal en ny første nestleder
velges i samsvar med nr. 2.

8.

Lederen skal representere ESRB utad.

Artikkel 6
4. Sekretariatet skal ha ansvar for ESRBs daglige
virksomhet. Det skal gi støtte til ESRB i form av analyser,
statistikk, administrasjon og logistikk av høy kvalitet, under
ledelse av lederen og styringskomiteen i samsvar med
rådsforordning (EU) nr. 1096/2010(1). Det skal også dra nytte
av teknisk rådgivning fra de europeiske tilsynsmyndighetene,
nasjonale sentralbanker og nasjonale tilsynsmyndigheter.

1.

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 162.

b) de nasjonale sentralbanksjefene,

Styre

Følgende skal være medlemmer av styret med stemmerett:

a) ESBs leder og nestleder,
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c) et medlem av Kommisjonen,
d) lederen for Den europeiske tilsynsmyndighet
europeiske banktilsynsmyndighet),
e) lederen for Den europeiske
europeiske
tilsynsmyndighet
tjenestepensjoner),

(Den

tilsynsmyndighet (Den
for
forsikring
og

f) lederen for Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet),
g) lederen og de to nestlederne for Den rådgivende
vitenskapskomité,
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nasjonale tilsynsmyndigheter), skal ikke gi videre opplysninger
som er underlagt taushetsplikt, selv etter at tjenesten er
avsluttet.
2. Opplysninger som medlemmene av ESRB mottar, skal
anvendes bare i embets medfør og ved utførelsen av oppgavene
fastsatt i artikkel 3 nr. 2.
3. Uten at det berører artikkel 16 og anvendelsen av
strafferetten, skal ingen fortrolige opplysninger som mottas i
embets medfør av personer nevnt i nr. 1, gis videre til noen
annen person eller myndighet, unntatt i en summarisk eller
sammenfattet form slik at de enkelte finansinstitusjonene ikke
kan identifiseres.

h) lederen for Den rådgivende tekniske komité.
2.

Følgende skal være medlemmer av styret uten stemmerett:

a) en representant på høyt nivå per medlemsstat for
vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar med
nr. 3,
b) lederen for Økonomi- og finanskomiteen.
3. Når det gjelder representanter for de nasjonale
tilsynsmyndighetene i henhold til nr. 2 bokstav a), skal
representasjonen på høyt nivå gå på omgang avhengig av
hvilket spørsmål som behandles, med mindre en bestemt
medlemsstats vedkommende nasjonale myndigheter har blitt
enige om en felles representant.
4.

Styret fastsetter ESRBs forretningsorden.
Artikkel 7
Upartiskhet

1. Når de deltar i styrets og styringskomiteens virksomhet
eller i annen virksomhet knyttet til ESRB, skal medlemmene av
ESRB utføre sine oppgaver på en upartisk måte og utelukkende
i hele Unionens interesse. De skal ikke be om eller motta
instrukser fra medlemsstatene, Unionens institusjoner eller noe
annet offentlig eller privat organ.
2. Ingen medlemmer av styret (med eller uten stemmerett)
skal ha verv i finansnæringen.
3. Verken medlemsstatene, Unionens institusjoner eller noe
annet offentlig eller privat organ skal forsøke å påvirke hvordan
ESRB utfører oppgavene fastsatt i artikkel 3 nr. 2.
Artikkel 8
Taushetsplikt
1. Styremedlemmene og andre personer som arbeider eller
har arbeidet for eller i tilknytning til ESRB (herunder relevant
personale i sentralbanker, Den rådgivende vitenskapskomité,
Den rådgivende tekniske komité, de nasjonale tilsynsmyndighetene
og
medlemsstatenes
vedkommende

4. ESRB skal sammen med de europeiske tilsynsmyndighetene avtale og innføre særlige fortrolighetsregler
for å verne opplysninger om de enkelte finansinstitusjonene og
opplysninger som kan føre til at de enkelte finansinstitusjonene
kan identifiseres.

Artikkel 9
Styrets møter

1. ESRBs leder skal innkalle til styrets ordinære
plenumsmøter, som skal holdes minst fire ganger i året. Det kan
innkalles til ekstraordinære møter på initiativ fra ESRBs leder
eller på anmodning fra minst en tredel av styrets medlemmer
med stemmerett.
2. Medlemmene skal være personlig til stede på styrets
møter og skal ikke være representert ved stedfortreder.
3. Som unntak fra nr. 2 kan et medlem som er forhindret fra
å delta på møtene i et tidsrom på minst tre måneder, utpeke en
stedfortreder. Et slikt medlem kan også erstattes med en person
som formelt er utpekt i henhold til den berørte institusjonens
regler for midlertidige stedfortredere.
4. Representanter på høyt nivå for internasjonale
finansorganisasjoner som driver virksomhet som er direkte
knyttet til ESRBs oppgaver fastsatt i artikkel 3 nr. 2, kan
inviteres til å delta på styrets møter dersom det er
hensiktsmessig.
5. Representanter på høyt nivå for berørte myndigheter i
tredjestater, særlig EØS-stater, kan delta i ESRBs arbeid, men
deres deltaking er strengt begrenset til spørsmål av særlig
betydning for disse statene. ESRB kan opprette ordninger som
særlig gjelder arten og omfanget av samt vilkårene for disse
tredjestatenes deltaking i ESRBs arbeid. Slike ordninger kan
omhandle representasjon, etter behov, som observatør i styret,
og bør bare gjelde spørsmål av betydning for disse statene, med
unntak av spørsmål som på noen måte berører enkelte
finansinstitusjoner eller medlemsstater.
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Forhandlingene på møtene skal være fortrolige.
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h) lederen for Økonomi- og finanskomiteen,

Artikkel 10

i) lederen for Den rådgivende vitenskapskomité,

Styrets avstemningsregler
j) lederen for Den rådgivende tekniske komité.
1. Hvert stemmeberettiget medlem av styret skal ha én
stemme.
2. Med forbehold for framgangsmåtene ved avstemning
fastsatt i artikkel 18 nr. 1 skal styret treffe beslutning med
simpelt flertall av de stemmeberettigede medlemmene som er
til stede. Ved stemmelikhet skal ESRB-lederens stemme være
avgjørende.
3. Som unntak fra nr. 2 skal det kreves et flertall på to
tredeler av de avgitte stemmene for å vedta en anbefaling eller
offentliggjøre et varsel eller en anbefaling.
4. For at styret skal være beslutningsdyktig, skal to tredeler
av de stemmeberettigede medlemmene være til stede. Dersom
styret ikke er beslutningsdyktig, kan ESRBs leder innkalle til et
ekstraordinært møte der beslutningsdyktig antall er en tredel. I
forretningsordenen nevnt i artikkel 6 nr. 4 skal det angis en
passende frist for å innkalle til et ekstraordinært møte.
Artikkel 11
Styringskomité
1.

En ledig plass for et valgt medlem av styringskomiteen skal
besettes av et nytt medlem som velges av styret.
2. ESRBs leder skal minst en gang hvert kvartal innkalle til
møte i styringskomiteen før hvert møte i styret. ESRBs leder
kan også innkalle til møter ved behov.
Artikkel 12
Den rådgivende vitenskapskomité
1. Den rådgivende vitenskapskomité skal være sammensatt
av lederen for Den rådgivende tekniske komité og 15
sakkyndige som representerer et vidt spekter av ferdigheter og
erfaringer, og som er foreslått av styringskomiteen og godkjent
av styret for en mandatperiode på fire år, som kan fornyes.
Kandidatene skal ikke være medlemmer av de nasjonale
tilsynsmyndighetene og skal velges på grunnlag av sin
generelle kompetanse og forskjellige erfaring på akademiske
fagområder eller i andre sektorer, særlig i små og mellomstore
bedrifter eller fagforeninger eller som tilbydere eller forbrukere
av finansielle tjenester.

Styringskomiteen skal være sammensatt av

a) ESRBs leder og første nestleder,
b) ESBs nestleder,
c) fire andre medlemmer av styret som også er medlemmer av
ESBs utvidede råd, idet det tas hensyn til behovet for en
balansert representasjon av medlemsstatene generelt og av
de medlemsstatene som henholdsvis har og ikke har euro
som valuta. De skal velges for en periode på tre år av og
blant de medlemmene av styret som også er medlemmer av
ESBs utvidede råd,
d) et medlem av Kommisjonen,
e) lederen for Den europeiske tilsynsmyndighet
europeiske banktilsynsmyndighet),

(Den

2. Lederen og de to nestlederne for Den rådgivende
vitenskapskomité skal utnevnes av styret etter forslag fra
ESRBs leder, og hver og en skal ha kompetanse og kunnskap
på høyt nivå, for eksempel i kraft av sin akademiske bakgrunn
innenfor bankvirksomhet, verdipapirmarkeder eller forsikring
og tjenestepensjoner. Disse tre personene skal lede Den
rådgivende vitenskapskomité på omgang.
3. Den rådgivende vitenskapskomité skal gi råd og bistand
til ESRB i samsvar med artikkel 4 nr. 5 på anmodning fra
ESRBs leder.
4. ESRBs sekretariat skal bistå Den rådgivende
vitenskapskomité i dens arbeid, og sekretariatets leder skal delta
på møtene.

tilsynsmyndighet (Den
for
forsikring
og

5. Den rådgivende vitenskapskomité skal ved behov på et
tidlig tidspunkt holde samråd med berørte parter som
markedsdeltakere, forbrukersammenslutninger og vitenskapelig
sakkyndige på en åpen og gjennomsiktig måte, idet det tas
hensyn til kravet om fortrolighet.

g) lederen for Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet),

6. Den rådgivende vitenskapskomité skal ha alle de midler
til rådighet som er nødvendige for at den skal kunne utføre sine
oppgaver.

f) lederen for Den europeiske
europeiske
tilsynsmyndighet
tjenestepensjoner),
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Artikkel 13

KAPITTEL III

Den rådgivende tekniske komité

OPPGAVER

Den rådgivende tekniske komité skal være sammensatt av

Artikkel 15
Innsamling og utveksling av opplysninger

a) en representant for hver nasjonal sentralbank og en
representant for ESB,
b) en representant per medlemsstat for vedkommende
nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar med annet ledd,
c) en representant for Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet),
d) en representant for Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner),
e) en representant for Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet),
f) to representanter for Kommisjonen,

1. ESRB skal gi de europeiske tilsynsmyndighetene de
opplysningene om risikoer som er nødvendige for at de skal
kunne utføre sine oppgaver.
2. De europeiske tilsynsmyndighetene, Det europeiske
system av sentralbanker (ESSB), Kommisjonen, de nasjonale
tilsynsmyndighetene og nasjonale statistikkmyndigheter skal
samarbeide nært med ESRB og gi ESRB alle de opplysningene
som er nødvendige for at ESRB skal kunne utføre sine
oppgaver i samsvar med Unionens regelverk.
3. Med forbehold for artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU)
nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning
(EU) nr. 1095/2010 kan ESRB anmode om opplysninger fra de
europeiske tilsynsmyndighetene, som regel i en summarisk eller
sammenfattet form slik at de enkelte finansinstitusjonene ikke
kan identifiseres.

g) en representant for Økonomi- og finanskomiteen og
h) en representant for Den rådgivende vitenskapskomité.
Tilsynsmyndighetene i hver medlemsstat skal velge en
representant til Den rådgivende tekniske komité. Når det gjelder
representanter for de nasjonale tilsynsmyndighetene i henhold
til nr. 1 bokstav b), skal representasjonen gå på omgang
avhengig av hvilket spørsmål som behandles, med mindre en
bestemt medlemsstats vedkommende nasjonale myndigheter
har blitt enige om en felles representant.
2. Lederen for Den rådgivende tekniske komité skal
utnevnes av styret etter forslag fra ESRBs leder.
3. Den rådgivende tekniske komité skal gi råd og bistand til
ESRB i samsvar med artikkel 4 nr. 5 på anmodning fra ESRBs
leder.
4. ESRBs sekretariat skal bistå Den rådgivende tekniske
komité i dens arbeid, og sekretariatets leder skal delta på
møtene.
5. Den rådgivende tekniske komité skal ha alle de midler til
rådighet som er nødvendige for at den skal kunne utføre sine
oppgaver.
Artikkel 14
Annen rådgivning
Ved utførelsen av oppgavene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 skal
ESRB ved behov innhente synspunkter fra relevante berørte
parter i privat sektor.

4. Før ESRB anmoder om opplysninger i samsvar med
denne artikkel, skal det ta hensyn til eksisterende statistikk som
det europeiske statistikksystem og ESSB har produsert,
formidlet og utviklet.
5. Dersom de ønskede opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke stilles til rådighet til rett tid, kan ESRB anmode om
opplysninger fra ESSB, nasjonale tilsynsmyndigheter eller
nasjonale statistikkmyndigheter. Dersom opplysningene fortsatt
ikke er tilgjengelige, kan ESRB anmode om dem fra den
berørte medlemsstat, uten at det berører Rådets, Kommisjonens
(Eurostat), ESBs, Eurosystemets eller ESSBs rettigheter
innenfor statistikk og datainnsamling.
6. Dersom ESRB anmoder om opplysninger som ikke
foreligger i en summarisk eller sammenfattet form, skal det i
den begrunnede anmodningen forklares hvorfor data om den
respektive enkelte finansinstitusjon anses for å være
systemrelevante og nødvendige i betraktning av den aktuelle
markedssituasjonen.
7. Før hver anmodning om opplysninger som ikke foreligger
i en summarisk eller sammenfattet form, skal ESRB behørig
rådføre seg med den berørte europeiske tilsynsmyndigheten for
å sikre at anmodningen er begrunnet og rimelig. Dersom den
berørte europeiske tilsynsmyndigheten ikke anser at
anmodningen er begrunnet og rimelig, skal den omgående
sende anmodningen tilbake til ESRB og be om ytterligere
begrunnelse. Etter at ESRB har framlagt en slik ytterligere
begrunnelse for den berørte europeiske tilsynsmyndigheten,
skal mottakerne av anmodningen oversende de ønskede
opplysningene til ESRB, forutsatt at mottakerne har lovlig
tilgang til de relevante opplysningene.
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Artikkel 16
Varsler og anbefalinger
1. Dersom det avdekkes betydelige risikoer med hensyn til å
nå målet i artikkel 3 nr. 1, skal ESRB utstede varsler og ved
behov anbefalinger om utbedringstiltak, herunder eventuelt om
initiativer til regelverk.
2. Varsler og anbefalinger som ESRB utsteder i samsvar
med artikkel 3 nr. 2 bokstav c) og d, kan være av generell eller
særlig art og skal rettes særskilt til Unionen som helhet, til en
eller flere medlemsstater, til en eller flere europeiske
tilsynsmyndigheter eller til en eller flere nasjonale
tilsynsmyndigheter. Dersom et varsel eller en anbefaling er
rettet til en eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter, skal den
eller de berørte medlemsstatene også underrettes om dette.
Anbefalinger skal inneholde en nærmere angitt frist for
politiske tiltak. Anbefalinger kan også rettes til Kommisjonen
når det gjelder relevant unionsregelverk.

3. Samtidig som varslene og anbefalingene sendes til
mottakerne i samsvar med nr. 2, skal de i samsvar med strenge
fortrolighetsregler sendes til Rådet og Kommisjonen og,
dersom de er rettet til en eller flere nasjonale
tilsynsmyndigheter, til de europeiske tilsynsmyndighetene.

4. For å skape økt bevissthet om risikoene i Unionens
økonomi og prioritere disse risikoene skal ESRB i nært
samarbeid med andre parter i ESFS utarbeide et system med
fargekoder som tilsvarer situasjoner med forskjellige
risikonivåer.
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3. Dersom ESRB har truffet en beslutning i henhold til nr. 2
om en anbefaling som er offentliggjort etter framgangsmåten i
artikkel 18 nr. 1, kan Europaparlamentet anmode ESRBs leder
om å framlegge beslutningen, og mottakerne kan anmode om å
få delta i en utveksling av synspunkter.

Artikkel 18
Offentlige varsler og anbefalinger
1. Styret skal, etter å ha underrettet Rådet tidsnok til at det
kan reagere, i hvert enkelt tilfelle avgjøre om et varsel eller en
anbefaling bør offentliggjøres. Uten at det berører artikkel 10
nr. 3 skal det alltid være to tredeler av medlemmene til stede
ved beslutninger i styret i henhold til dette nummer.

2. Dersom styret beslutter å offentliggjøre et varsel eller en
anbefaling, skal det underrette mottakerne på forhånd.

3. Mottakerne av varsler og anbefalinger som er
offentliggjort av ESRB, skal også ha rett til å offentliggjøre sine
synspunkter og argumenter som et svar på dette.

4. Dersom styret beslutter ikke å offentliggjøre et varsel eller
en anbefaling, skal mottakerne og, dersom det er relevant,
Rådet og de europeiske tilsynsmyndighetene treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre fortrolighet.

KAPITTEL IV
SLUTTBESTEMMELSER

Når kriteriene for denne klassifiseringen er utarbeidet, skal
ESRBs varsler og anbefalinger fra tilfelle til tilfelle og dersom
det er hensiktsmessig, angi hvilken kategori risikoen tilhører.

Artikkel 19
Ansvarlighet og rapporteringsplikt

Artikkel 17
Oppfølging av ESRBs anbefalinger
1. Dersom en anbefaling i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav
d) er rettet til Kommisjonen, til en eller flere medlemsstater, til
en eller flere europeiske tilsynsmyndigheter eller til en eller
flere nasjonale tilsynsmyndigheter, skal mottakerne underrette
ESRB og Rådet om hvilke tiltak som er truffet som svar på
anbefalingen, og gi en behørig begrunnelse dersom de ikke
handler. Ved behov skal ESRB under overholdelse av strenge
fortrolighetsregler omgående underrette de europeiske
tilsynsmyndighetene om de mottatte svarene.

2. Dersom ESRB anser at dets anbefaling ikke har blitt fulgt,
eller at mottakerne ikke har gitt en behørig begrunnelse for at
de ikke har handlet, skal ESRB under overholdelse av strenge
fortrolighetsregler underrette mottakerne, Rådet og ved behov
den berørte europeiske tilsynsmyndigheten.

1. Minst en gang i året, og oftere ved omfattende problemer
på finansmarkedene, skal ESRBs leder inviteres til en årlig
høring i Europaparlamentet som en markering av offentliggjøringen av ESRBs årsberetning til Europaparlamentet og Rådet.
Høringen skal holdes atskilt fra den monetære dialogen mellom
Europaparlamentet og ESBs leder.

2. Årsrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde den
informasjonen som styret beslutter å offentliggjøre i samsvar
med artikkel 18. Årsrapporten skal offentliggjøres.

3. På anmodning fra Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen skal ESRB også undersøke særlige spørsmål.

4. Europaparlamentet kan anmode ESRBs leder om å delta i
en høring i Europaparlamentets ansvarlige komiteer.
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5. ESRBs leder skal minst to ganger i året, og oftere dersom
det anses som hensiktsmessig, holde fortrolige muntlige
drøftinger bak lukkede dører med lederen og nestlederne i
Europaparlamentets komité for monetære og økonomiske
spørsmål om ESRBs pågående virksomhet. Det skal inngås en
avtale mellom Europaparlamentet og ESRB om nærmere regler
for gjennomføringen av disse møtene for å sikre full fortrolighet
i samsvar med artikkel 8. ESRB skal framlegge en kopi av
avtalen for Rådet.

Kommisjonen og skal, etter å ha mottatt en uttalelse fra ESB og
de europeiske tilsynsmyndighetene, avgjøre om ESRBs
oppgaver og organisering bør gjennomgås på nytt.

Artikkel 20

Artikkel 21

Gjennomgåelse

Ikrafttredelse

Europaparlamentet og Rådet skal senest 17. desember 2013
gjennomgå denne forordning på grunnlag av en rapport fra

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

De skal særlig gjennomgå de nærmere reglene for utnevning
eller valg av leder for ESRB.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President
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