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I. SCOPE AND RATIONALE FOR A FRAMEWORK REGULATION 

 

Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions1 (hereinafter the ‘SSM 
Regulation’) establishes the Single Supervisory Mechanism (SSM)2. The SSM Regulation entered into 
force on 3 November 2013. The ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

The SSM Regulation confers on the ECB both (a) micro-prudential supervisory tasks (Article 4 of the 
SSM Regulation); and (b) macro-prudential supervisory tasks (Article 5 of the SSM Regulation).  

1. The Single Supervisory Mechanism  

The SSM is the system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States3. Within the SSM, the ECB will be responsible for the 
direct supervision of significant credit institutions, while NCAs will be responsible for the direct 
supervision of less significant credit institutions4. The ECB will also be responsible for the effective and 
consistent functioning of the SSM. In this context, it will be exclusively competent to grant and withdraw 
authorisations for credit institutions and to assess acquisitions of qualifying holdings in all credit 
institutions. Furthermore, the ECB will be able to address general instructions to NCAs regarding the 
supervision of less significant supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised 
entities. Such powers include the authority to request information, conduct investigations, carry out on-
site inspections, as well as the power to take up direct supervision over less significant supervised entities 
when necessary to ensure a consistent application of high supervisory standards.  

NCAs will assist the ECB in the preparation and implementation of any acts relating to the exercise of the 
ECB’s supervisory tasks, including the on-going day-to-day supervision of significant supervised entities 
and related on-site inspections.  

Non-euro area Member States also have the possibility to participate in the SSM through the 
establishment of a close cooperation between the NCA of the non-euro area Member State and the ECB.  

2. The draft Framework Regulation  

2.1 Legal basis and format of the framework 

Article 6(7) of the SSM Regulation provides that ‘the ECB shall, in consultation with national competent 
authorities, and on the basis of a proposal from the Supervisory Board, adopt and make public a 
framework to organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM 

1  OJ L 287, 29.10.2013, p. 63. 
2  The legal basis for the SSM Regulation is Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 

which gives to the Council the power, by means of regulations, to confer specific tasks on the ECB concerning policies 
relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 

3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  For the distinction between significant and less significant credit institutions, please refer to Part II.A of this document. 
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Regulation]’. Pursuant to Article 33(1) of the SSM Regulation, the ECB shall publish such framework by 
4 May 2014. Before adopting the framework, the ECB must carry out open public consultations5. In 
accordance with the Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the ECB6, the 
framework has been sent to the relevant committee of the European Parliament before the launch of the 
public consultation. 

In addition, Article 33(2) of the SSM Regulation provides that after 3 November 2013, the ECB shall 
‘publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the 
implementation of the tasks conferred on it by this Regulation’.  

It has been decided that the framework referred to in Articles 6(7) and 33(1) of the SSM Regulation 
should take the form of an ECB regulation (hereinafter the ‘Framework Regulation’)7. Article 4(3) of the 
SSM Regulation provides that the ECB may adopt regulations only to the extent necessary to organise or 
specify the arrangements for the carrying out of the tasks conferred upon it under the SSM Regulation. 

An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States whose currency is the euro. It is thus the appropriate legal instrument to ‘organise the 
practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM Regulation]’. The SSM 
Regulation and the Framework Regulation (once adopted by the ECB’s Governing Council) will both 
form part of Union law and will prevail over national law for the aspects that they regulate. 

Article 33(2) of the SSM Regulation is further assessed in section 2.2 below. 

2.2 Scope of the framework 

The purpose of the Framework Regulation (in its current draft form hereinafter referred to as the ‘draft 
Framework Regulation’) is to lay down all the rules and procedures governing the cooperation between 
the ECB and NCAs to ensure a good functioning of the SSM. In particular, the draft Framework 
Regulation sets out rules that are relevant for defining the rights and obligations of supervised entities and 
third parties. Another important objective is to provide greater legal certainty, for example, as regards 
pending procedures. 

Pursuant to Article 6(7) of the SSM Regulation, ‘the framework shall include, at least,’ the following 
aspects:  

5  Article 4(3) of the SSM Regulation 
6  Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities of 

the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 

7  The competence of the ECB to issue regulations is based on the first indent of Article 132(1) TFEU and Article 34.1 of the 
Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). 
Pursuant to these two provisions, the ECB may make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in 
Article 25.2 of the Statute of the ESCB. That article provides that, in accordance with any regulation of the Council under 
Article 127(6) TFEU, i.e. in this case, the SSM Regulation, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating 
to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 
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(a) the methodology for assessing and reviewing the criteria laid down in the SSM Regulation for 
determining whether a credit institution is significant or not; 

(b) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of significant credit institutions; and 

(c) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of less significant credit institutions. 

These aspects are set out mainly in Part IV (Determining the status of a supervised entity as significant or 
less significant), Part VI (Procedures for the supervision of significant supervised entities) and Part VII 
(Procedures for the supervision of less significant supervised entities) of the draft Framework Regulation. 

To pursue the above mentioned objectives, the draft Framework Regulation also addresses certain 
additional issues. These are necessary as the organisation of the SSM tasks, involving an allocation of 
tasks and cooperation between the ECB and NCAs, requires the Framework Regulation to include aspects 
going beyond those expressly mentioned in Article 6(7) of the SSM Regulation. Such aspects include, for 
example, issues relating to macro-prudential decisions (Part VIII), close cooperation (Part IX), 
investigatory powers (Parts II and XI), authorisations and qualifying holdings (Part V) and the sanctions 
regime (Part X). Moreover, Part III of the draft Framework Regulation lays down the main due process 
rules for the adoption of the ECB’s supervisory decisions, for example the right to be heard, access to 
files and language regime. For clarity and transparency reasons, the procedures governing the cooperation 
between the ECB and the NCAs and how credit institutions under the scope of the SSM are supervised 
are laid down in a single legal act rather than in several different legal acts. 

2.3 Objectives, benefits and costs of the framework 

The draft Framework Regulation covers the aspects relating to the cooperation between the ECB and the 
NCAs under the SSM and addresses the organisational and procedural issues that need to be clarified for 
the benefit of supervised entities.  

The draft Framework Regulation has been drafted with the aim of achieving legal certainty, cost 
efficiency and proportionality, in accordance with transparency standards. The objectives and benefits of 
each Part of the draft Framework Regulation can be summarised as shown in the table below. 

 

Part Objectives Benefits 

Part I Lay down subject matter, purpose and 
definitions. 

Specify the scope of the Framework 
Regulation and define terms not 
already defined in the SSM 
Regulation.  

Part II Lay down the principles governing the role and 
functioning of the Joint Supervisory Teams 
(JSTs), which are established by the ECB for 

Acknowledge the existence and the 
role of JSTs. 

Inform credit institutions about 
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the supervision of significant credit institutions.  

Clarify how the SSM impacts on the allocation 
of tasks between the ECB and NCAs as regards 
the right of establishment and the freedom to 
provide services within the participating 
Member States. 

which authority they must notify 
when they exercise their right of 
establishment and/or freedom to 
provide services, and the procedure 
applied by the ECB and NCAs in this 
respect. 

Part III Clarify the procedural rights granted to credit 
institutions in relation to any supervisory 
decisions taken by the ECB, building on the 
principle of due process laid down in Article 22 
of the SSM Regulation. 

Improve transparency as regards the 
decision-making procedure within 
the SSM. Clarify procedural rights 
granted to supervised entities. 

Part IV Implement Article 6(7)(a) of the SSM 
Regulation, which requires that the 
methodology for the assessment of the criteria 
referred to in Article 6(4) is further specified 
by the ECB. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part V Clarify the role of the ECB and of NCAs in 
each step of the decision-making process 
regarding authorisation, withdrawal of 
authorisation and assessment of the acquisition 
of qualifying holdings in a credit institution. 

Inform credit institutions about 
which authority they must notify 
regarding an application for an 
authorisation or the acquisition of 
qualifying holdings, and the 
procedure applied by the ECB and 
NCAs in this respect. 

Part VI Implement Article 6(7)(b) of the SSM 
Regulation by defining the procedures applying 
to the cooperation between the ECB and NCAs 
as regards the supervision of significant credit 
institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VII Implement Article 6(7)(c) of the SSM 
Regulation by defining the procedures 
governing the relationship between the ECB 
and NCAs as regards the supervision of less 
significant credit institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VIII Specify the procedures governing the 
coordination between the ECB and NCAs and 
national designated authorities (NDAs) 
regarding macro-prudential measures. 

Clarify the role of the ECB and the 
cases where it can adopt macro-
prudential measures. 
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Part IX Lay down the modifications subject to which 
the provisions of each Part of the Framework 
Regulation apply to credit institutions and 
NCAs of Member States in close cooperation. 

Clarify how the Framework 
Regulation applies to credit 
institutions in Member States in close 
cooperation, based on the general 
principles laid down in Article 7 of 
the SSM Regulation. 

Part X Clarify the allocation of tasks between the ECB 
and NCAs as regards the imposition of 
penalties under Article 18 of the SSM 
Regulation. 

Lay down the procedure applying to the 
investigation of an infringement, including the 
role of an independent investigating unit. 

Further specify Article 18 of the 
SSM Regulation. 

Ensure the separation between the 
investigation phase and the decision-
taking phase. 

Part XI Specify the procedure for cooperation between 
the ECB and NCAs as regards the exercise of 
investigatory powers by the ECB. 

Avoid duplication of tasks and 
ensure the exchange of all necessary 
information between the ECB and 
NCAs. 

Part XII Lay down transitional provisions for the period 
from the entry into force of the Framework 
Regulation until the ECB assumes its 
supervisory tasks on 4 November 2014. 

Clarify the status of pending 
procedures. Ensure the continuity of 
international arrangements 
(memoranda of understanding 
(MoUs)) entered into by NCAs. 

 

The costs incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 6 of the SSM 
Regulation will be covered by the fees that the ECB will levy on supervised entities, in accordance with 
Article 30 of the SSM Regulation. The way fees are to be calculated and levied will be laid down in a 
separate ECB regulation. This ECB regulation on fees will be subject to a separate public consultation. 

As already stated, the purpose of the draft Framework Regulation is to implement Article 6(7) of the SSM 
Regulation and further specify the arrangements governing the cooperation between the ECB and NCAs. 
Article 33(2) of the SSM Regulation provides that the ECB shall, after 3 November 2013, publish by 
means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the 
tasks conferred on it by the SSM Regulation. The European legislative bodies are keen for this 
implementation to be carried out swiftly, i.e. that the necessary framework is published six months after 
the entry into force of the SSM Regulation so that effective supervision by the ECB can start as early as 4 
November 2014. The Framework Regulation only implements policy choices regarding the supervisory 
architecture in participating Member States that have already been taken by the Union legislature in the 
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SSM Regulation. In drafting the Framework Regulation, the ECB’s overall aim is to implement these 
policy choices in a cost-effective way. 

2.4 Rules not covered by the framework 

The draft Framework Regulation has been prepared taking full account of the SSM supervisory model 
that the ECB, in consultation with NCAs, has developed with the purpose of ensuring the effectiveness 
and consistency of the SSM. A guide to the SSM supervisory practices will be published by the ECB in 
due course. As for the draft Framework Regulation, it focuses on the organisational and procedural 
aspects that require legal implementation.  

Other rules such as the rules8 regarding decision-making in the Supervisory Board and the relationship 
with the Governing Council, for instance, the non-objection procedure provided for under Article 26(8) of 
the SSM Regulation, the legal instruments establishing the Administrative Board of Review and the 
Mediation Panel as well as the rules regarding separation of the ECB’s supervisory tasks from the ECB’s 
monetary policy function9 will complement the institutional and legal framework applicable to the SSM 
and will be published on the ECB’s website. In addition, the levy of supervisory fees will be subject to a 
separate ECB legal act10 as mentioned in section 2.3 above.  

In relation to close cooperation, the procedure for the establishment of such arrangements will be laid 
down in a specific ECB decision based on Article 7 of the SSM Regulation. For that reason, the draft 
Framework Regulation simply specifies the operational arrangements between the ECB and NCAs in 
close cooperation that will apply once a regime of close cooperation has been established. 

 

8  Article 26(12) of the SSM Regulation provides that the Governing Council shall adopt internal rules setting out in detail its 
relation with the Supervisory Board. The second sentence of Article 26(12) lays down the obligation on the Supervisory 
Board to adopt its rules of procedure. 

9  Article 25(3) of the SSM Regulation provides that, for the purposes of separating tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation from monetary policy, the ECB shall adopt and make public any necessary internal rules. 

10  Article 30 of the SSM Regulation. 
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II. CONTENT OF THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 
 

A.  Methodology for assessing significance  

Article 6 of the SSM Regulation changes the current supervisory architecture for credit institutions 
established in participating Member States. In principle, the ECB will now be responsible for the 
supervision of significant supervised entities and NCAs will be responsible for the supervision of less 
significant supervised entities.  

The SSM Regulation sets out the basic criteria for determining significance1 and lays down that a 
specific methodology for assessing these criteria shall be established. This is done in Part IV of the 
draft Framework Regulation. 

Whether a supervised entity or a supervised group2 is regarded as significant is determined at the 
highest level of consolidation in a participating Member State: all credit institutions that are part of a 
significant group will be subject to direct supervision by the ECB on a consolidated and on an 
individual basis.  

1. The methodology 

Since the status of a credit institution as significant or less significant can change over time, Part IV 
establishes a procedure for reviewing and determining this status on an on-going basis and for 
determining the date on which a change of supervisory authority becomes effective3.  

With regard to the size criterion, the Framework Regulation specifies how the ‘total value of assets’ 
criterion is determined. The mixed/end-state approach is proposed: as a general rule, effective from the 
start, where such data are available, total assets according to the prudential perimeter of consolidation 
will be used for all credit institutions to determine the total value of assets. Figures according to the 
accounting perimeter, as reported in public financial statements, are considered a fall-back option to be 
used for credit institutions that are not required to report figures reflecting the prudential perimeter. 

If a credit institution forming part of a group is included in ‘the three most significant credit 
institutions in [a] participating Member State’, another criterion under Article 6(4) of the SSM 
Regulation, then the entire group is regarded as significant. This is also the rule that applies when one 
of the credit institutions forming part of a group has requested or receives direct public financial 
assistance from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM).  

1  Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down are: (i) size, (ii) importance for the economy of the European 
Union or a participating Member State, (iii) significance of cross-border activities, (iv) request for or receipt of public 
financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM), and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating Member State. 

2  Supervised entity and supervised group are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
3  Articles 43 to 47 of the draft Framework Regulation. 
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The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa will be 
determined in an ECB decision. When a supervised entity fulfils any of the criteria laid down in 
Article 6(4) of the SSM Regulation, subject to the relevant ECB decision, the ECB will assume direct 
supervision within one year of the date of notification of the decision. Following the change from 
significant to less significant, as a general rule, the corresponding change in supervisor will only be 
implemented if the supervised entity has not fulfilled any of the relevant criteria for significance for at 
least three consecutive calendar years4. As regards pending procedures, the Framework Regulation 
provides that, as a rule, when an authority has started a procedure, it remains competent to finish that 
procedure, even after the effective change of competence. 

Particular circumstances may justify the view that, although one or more of the criteria of significance 
are fulfilled, the classification of a supervised entity as significant is inappropriate, taking into account 
the objectives and principles of the SSM Regulation.   

2. List of significant and less significant credit institutions 

The ECB will publish a list on its website naming those credit institutions identified as significant 
supervised entities or forming part of a significant supervised group. Each significant supervised entity 
will also be the addressee of an ECB decision before the date on which the ECB is to assume direct 
supervision. Furthermore, the ECB will publish on its website a list including each entity that is 
supervised by an NCA together with the name of the supervising NCA. These lists will be updated on 
a regular basis and will provide legal certainty to credit institutions that remain under direct NCA 
supervision.  

 

B.  The SSM and the respective roles of the ECB and NCAs in the 
supervision of significant and less significant supervised entities 

1. Organisation of the SSM 

The SSM is composed of the ECB and of NCAs of participating Member States. NCAs are designated 
by participating Member States in accordance with Regulation (EU) No 575/20135. The draft 
Framework Regulation takes account of the fact that, in some participating Member States, national 
central banks (NCBs) have been assigned certain supervisory tasks under national law although they 
are not NCAs. In this case, the provisions of the Framework Regulation apply to NCBs, where 
appropriate, with respect to those tasks assigned to them by national law6.  

4  Article 47 of the draft Framework Regulation. 
5  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 

for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). 
6  Part I clarifies in respect of the definition of NCA laid down in Article 2(2) of the SSM Regulation that this definition ‘is 

without prejudice to arrangements under national law which assign certain supervisory tasks to a national central bank 
(NCB) not designated as an NCA. In this case, the NCB shall carry out these tasks within the framework set out in 
national law and this Regulation. A reference to an NCA in this Regulation shall in this case apply as appropriate to the 
NCB for the tasks assigned to it by national law.’  
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2. Supervision of significant supervised entities  

2.1 Joint Supervisory Teams7 

JSTs are the operational units within the SSM that will be in charge of the day-to-day supervision of 
significant supervised entities or supervised groups8. They are the main tool within which NCAs assist 
the ECB in the supervision of significant supervised entities9. One JST will be established for each 
significant supervised entity or groups. Each JST will be composed of staff from the ECB and from 
NCAs, and coordinated by an ECB staff member (the ‘JST coordinator’). The JST coordinator will be 
assisted by a sub-coordinator from each NCA that has appointed more than one staff member to the 
JST (the ‘NCA sub-coordinator’).  

The draft Framework Regulation explicitly provides that the references to NCAs in relation to JSTs 
should be read as including a reference to the NCBs, where appropriate.  

2.2. NCA assistance in the supervision of significant supervised entities10 

NCAs are involved in the preparation of ECB decisions in relation to the supervision of significant 
supervised entities. The ECB may request the NCA to prepare such draft decisions. At their own 
initiative, NCAs may also propose draft decisions, where appropriate. 

NCAs will be required to follow the instructions given by the ECB and assist the ECB with the 
implementation of any act relating to the ECB’s supervisory tasks. In specific circumstances defined 
in the SSM Regulation and in the draft Framework Regulation, NCAs will also be required to assist 
the ECB in executing its decisions. 

The single point of entry for all requests coming from significant supervised entities is, as a rule, the 
ECB, except as otherwise provided for in the SSM Regulation or in the draft Framework Regulation.  

3. Supervision of less significant supervised entities  

3.1 National supervisory teams  

Less significant supervised entities remain under the direct supervision of NCAs. In accordance with 
Article 31(2) of the SSM Regulation, if the ECB considers that the participation of staff members from 
an NCA in another NCA’s supervisory team is appropriate, it may require the latter NCA to involve 
staff members of the former NCA in its supervisory team11. This is to ensure the creation of ‘a truly 

7  Articles 3 to 6 of the draft Framework Regulation. 
8  In this section of the consultation document, a reference to supervised entities includes a reference to supervised groups. 
9  Article 6(3) of the SSM Regulation: ‘Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of 

the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting 
the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and 
implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including 
assistance in verification activities. They shall follow the instructions given by the ECB when performing the tasks 
mentioned in Article 4.’ 

10  Articles 89 to 95 of the draft Framework Regulation. 
11  Article 7 of the draft Framework Regulation. 
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integrated supervisory mechanism’ as well as ‘peer control on an on-going basis’12, particularly as 
regards the supervision of large credit institutions. Staff exchange will also be an important tool to 
establish a common supervisory culture. 

3.2 Relationship between the ECB and NCAs in the supervision of less significant supervised 
entities 

Part VII of the Framework Regulation describes the main principles governing the relationship 
between the ECB and the NCAs, as direct supervisors of less significant supervised entities13, with the 
aim of allowing the ECB to exercise oversight over the SSM. 

As a general rule, NCAs must always inform the ECB of any rapid and significant deterioration in the 
financial situation of a less significant supervised entity14.  

As regards ex ante oversight by the ECB regarding the supervision of less significant supervised 
entities by NCAs, this will be limited to draft decisions and procedures that concern certain less 
significant supervised entities identified by the ECB on the basis of general criteria taking account of 
the risk situation of the entity and its impact on the domestic financial system. Such draft decisions 
and procedures will need to be notified ex ante by NCAs to the ECB only if they are considered 
material15, in which case the ECB may provide comments on the draft decision or procedure.  

As regards ex post reporting by NCAs on their supervisory activities16, NCAs will prepare regular 
reports for the ECB, on the basis of which the ECB will assess, inter alia, the consistency of 
supervisory outcomes within the SSM.   

 

C.  Supervisory procedures within the SSM: general principles 

Part III of the draft Framework Regulation lays down the rules governing the conduct of supervisory 
procedures17 carried out by the ECB and NCAs. 

1. Principles and obligations 

The draft Framework Regulation elaborates on the general principles and obligations laid down in the 
SSM Regulation, for example, the duty to cooperate in good faith and the obligation to exchange 
information. It specifies that the obligation to exchange information also covers information not 
directly related to the ECB’s supervisory tasks (including consumer protection and the fight against 

12  Recital 79of the SSM Regulation. 
13  Article 6(5)(c) of the SSM Regulation provides that the ECB shall exercise oversight over the functioning of the system 

based in particular on the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs with respect to the 
supervision of less significant supervised entities established in accordance with Article 6(7)(c) of the SSM Regulation. 

14  Article 96 of the draft Framework Regulation. 
15  Articles 97 and 98 of the draft Framework Regulation. 
16  Articles 99 and 100 of the draft Framework Regulation. 
17  ‘ECB supervisory procedure’ and ‘NCA supervisory procedure’ are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
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money laundering) but that may still have an impact on the respective tasks of the ECB and NCAs 
and, in particular, information that the NCAs have on procedures that may affect the safety and 
soundness of a supervised entity. 

2. Due process for adopting ECB supervisory decisions 

The right of due process18 includes: (a) the right to be heard before the adoption of a supervisory 
decision19 that would directly and adversely affect the rights of the party20; (b) the right to have access 
to the ECB’s file in a supervisory procedure; and (c) an obligation on the ECB to give reasons for its 
decisions.  

The right to be heard may be exercised in writing or, where appropriate, in a meeting with the ECB. It 
can be deferred and granted after a legal act has been adopted if an urgent decision appears necessary 
in order to prevent significant damage to the financial system. 

The right to have access to the ECB’s file in an ECB supervisory procedure is subject to the legitimate 
interest of legal and natural persons other than the relevant party in the protection of their business 
secrets. The right of access to the file does not extend to confidential information such as internal 
documents of the ECB and the NCAs, including, for example, legal advice and correspondence 
between the ECB and the NCA or between the NCAs. The regime governing the right to have access 
to the ECB’s file is similar to the regime laid down in Council Regulation (EC) No 1/200321 which 
provides for access to the Commission’s file in competition cases. 

3. Language regime  

For communications between the ECB and supervised entities, the supervised entities may generally 
address the ECB in any of the EU official languages and the ECB will respond in that language. 
Decisions addressed to supervised entities or other persons22 will be adopted by the ECB in the 
English language and an official language of the Member State in which each addressee has its head 
office or is domiciled. If a decision is taken upon application of a supervised entity, the decision will 
be adopted in the English language and in the language used in the application. None the less, the ECB 
will seek to reach an explicit agreement on the use of the English language between each significant 
supervised entity and the ECB. The supervised entity may revoke this agreement at any time.  

18  Article 22 of the SSM Regulation. 
19  ‘ECB supervisory decision’ means a legal act adopted by the ECB in the exercise of the tasks and powers conferred on it 

by the SSM Regulation which takes the form of an ECB decision, is addressed to one or more supervised entities or 
supervised groups or one or more other persons and is not a legal act of general application. 

20  Pursuant to Article 22(1) of the SSM Regulation, this right does not extend to Section 1 of Chapter III of the SSM 
Regulation concerning investigatory powers (Articles 10 to 13 of the SSM Regulation), which relates to requests for 
information, general investigations and on-site inspections. 

21  Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1). 

22  These persons are typically (prospective) shareholders or board members of the supervised entity, who may be subject to 
an ECB supervisory procedure, such as an assessment of the acquisition of a qualifying holding or an assessment in 
relation to the fit and proper requirements. 
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For communications between the ECB and the NCAs, as a rule, the English language will be used. 

4. Reporting of breaches 

Article 23 of the SSM Regulation establishes a regime for reporting breaches, that is to say, breaches 
of relevant Union law23 both by supervised entities and by competent authorities (including the ECB). 
Where reports are received alleging breaches by supervised entities, the ECB will assess these using 
reasonable discretion. Where reports are received alleging breaches by competent authorities (other 
than the ECB), the ECB will request the relevant competent authority to comment on the facts 
reported. In particular, the inclusion of the competent authorities in this whistleblowing regime should 
be read in connection with the general responsibility of the ECB ‘for the effective and consistent 
functioning of the SSM’ and to ‘exercise oversight over the functioning of the system’24.  

 

D.  Procedures relating to micro-prudential tasks  

To ensure the smooth and effective functioning of the SSM on a daily basis, the draft Framework 
Regulation specifies the respective roles of the ECB and NCAs in carrying out certain micro-
prudential supervisory tasks, in particular, in respect of consolidated supervision and passport issues25. 

1. Consolidated supervision and colleges of supervisors 

Within the SSM26, the home/host distinction within the meaning of Directive 2013/3627 is not 
applicable to the extent that the supervised group is significant and all entities belonging to such group 
are established in participating Member States. 

The ECB will chair colleges of supervisors in two cases: (a) as consolidating supervisor within the 
meaning of Regulation (EU) No 2013/575, except where all subsidiaries and branches of a supervised 
group are established in participating Member States; (b) as supervisor of a significant credit 
institution with significant branches in non-participating Member States28. In the first case, the NCAs 
of the participating Member States where the parent, subsidiaries or significant branches are 
established may participate in the college as observers. 

Where the parent credit institution is not established in a participating Member State but has 
significant and/or less significant subsidiaries in participating Member States, the ECB and/or NCAs 
will participate in colleges of supervisors chaired by the competent authority of the non-participating 

23  Relevant Union law means directly applicable EU regulations, e.g., Regulation (EU) No 575/2013, and national 
legislation transposing EU directives related to the tasks referred to in Articles 4(1) and 5(1) of the SSM Regulation. 

24  Article 6(1) and Article 6(5)(c) of the SSM Regulation. 
25  Part II of the draft Framework Regulation. 
26  This is without prejudice to the tasks not covered by the SSM Regulation, e.g., consumer protection. 
27  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit 

institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338). 

28  Article 52(3) of Directive 2013/36/EU. 
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Member State. Where both the ECB and one or more NCAs are members of the same college, 
coordination between the ECB and NCAs should be sought. In the case of diverging opinions, NCAs 
remain free however to take their own decisions in the college.  

2. Passport issues 

Part II of the draft Framework Regulation lays down the procedural rules governing the right of 
establishment (of branches) and the exercise of the freedom to provide services by supervised 
entities29, without amending the rules specified in Directive 2013/36/EU. In line with the SSM 
Regulation, NCAs remain competent to receive notifications from credit institutions in relation to the 
right of establishment and the freedom to provide services.  

Internal passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish 
a branch or provide services in another participating Member State): pursuant to Article 17(1) of the 
SSM Regulation, the procedures set out in Directive 2013/36/EU do not apply in this case. The draft 
Framework Regulation lays down rules similar to those set out in Directive 2013/36/EU to facilitate 
the notification procedures applying to supervised entities. The relevant NCA remains the addressee of 
the notification, subject to an obligation to immediately inform the ECB of receipt of such from a 
significant supervised entity. As regards the exercise of the right of establishment, the ECB (for 
significant supervised entities) or the home NCA (for less significant supervised entities) has two 
months to take a decision. If no decision is taken within this period, the branch may commence its 
activities. The notification must also be communicated to the NCA of the participating Member State 
where the services will be provided or branch established. 

Outbound passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a non-participating Member State): the procedures established 
under relevant Union law apply; the ECB will be the home authority for significant supervised entities 
and the NCA for less significant supervised entities.  

Inbound passport (supervised entities established in a non-participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a participating Member State): (a) as regards the right of 
establishment, the ECB will exercise the powers of the host authority for significant branches, while 
the NCA will do so for less significant branches; (b) as regards the exercise of the freedom to provide 
services, the ECB will be the host authority, in accordance with the SSM Regulation. NCAs, however, 
will be the addressees of the notification received from the home authority in all cases, subject to a 
duty to inform the ECB immediately upon receipt of such notification. As determination of the 
significance of the branch to be established in a participating Member State is an intra-SSM matter30, 

29  The supervision of credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the 
Union does not fall within the scope of the SSM Regulation and, hence, it also falls outside the draft Framework 
Regulation. 

30  As regards the assessment of the significance of branches and in relation to the freedom to provide services and the right 
of establishment, EEA branches are treated in the same way as branches of non-participating Member States. Since this 
directly results from the application of Directive 2013/36/EU, which is of EEA relevance, these principles have not been 
further specified in the draft Framework Regulation. 
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and as the right of establishment and/or the exercise of the freedom to provide services may cover 
services that do not fall under ECB supervision, the NCA will serve as the point of entry.  

3. Supplementary supervision of a financial conglomerate 

Where the banking supervisor is appointed coordinator for the supervision of a financial conglomerate 
in accordance with relevant Union law, the ECB will exercise the role of coordinator if the credit 
institution forming part of the conglomerate is a significant supervised entity, whereas the NCA will 
exercise the role in relation to a less significant supervised entity.  

 

E.  Procedures relating to macro-prudential tasks  

1. The procedure provided for in Article 5 of the SSM Regulation 

Article 5 of the SSM Regulation lays down the procedure for the application by NCAs, national 
designated authorities (NDAs) and the ECB of macro-prudential tools provided for under Union law. 
In order to ensure full coordination, where NCAs or NDAs impose such measures, the ECB must be 
duly notified prior to the adoption of those measures. Moreover, where necessary and subject to close 
coordination with national authorities, the ECB may, in fact, apply higher requirements and more 
stringent measures.  

2. The rules laid down in the draft Framework Regulation 

Part VIII of the draft Framework Regulation specifies procedures for the cooperation between NCAs, 
NDAs and the ECB. It defines macro-prudential tools and further specifies that macro-prudential 
measures are not typically addressed to individual institutions and therefore do not constitute 
supervisory procedures31. It provides that the ECB may set a buffer rate in accordance with Article 
5(2) of the SSM Regulation if the NDA has not set such buffer rate32. It requires NCAs and NDAs to 
notify the ECB of the macro-prudential tools referred to in Article 101 of the draft Framework 
Regulation that fall within their competence33. Finally, it provides for procedures for the exchange of 
information and cooperation in respect of macro-prudential tools34.  

F.  The ECB’s supervisory powers 

1. Investigatory powers 

31  Article 101 of the draft Framework Regulation. 
32  Article 102 of the draft Framework Regulation. 
33  Article 103 of the draft Framework Regulation. 
34  Articles 104 and 105 of the draft Framework Regulation. 
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Part XI of the draft Framework Regulation specifies how investigatory powers are to be exercised by 
the ECB, in cooperation with NCAs. Pursuant to Article 6(5)(d) of the SSM Regulation35, 
investigatory powers can be exercised by the ECB with respect to significant and less significant 
supervised entities, without prejudice to the NCA’s capacity to also make use of these powers with 
respect to less significant supervised entities. In this regard, the ECB and NCAs will also rely on the 
general obligation to exchange information36 and on the obligations on NCAs to report to the ECB 
with respect to less significant supervised entities37. 

1.1 Request for information and reporting38 

Before requiring information that the ECB considers necessary from any person referred to in Article 
10(1) of the SSM Regulation, it will first take account of information available to NCAs. 

As regards reporting, within the scope of the Single Rulebook39 the ECB has the tasks and powers laid 
down under relevant Union law with regard to significant supervised entities. NCAs have those tasks 
and powers with regard to less significant supervised entities.  

NCAs are the point of entry for information reported on a regular basis by any supervised entity, and 
are required to check the integrity and quality of the data and make it available to the ECB. The ECB 
is responsible for organising the specific processes for the collection and quality review of the data to 
be reported. 

1.2 General investigations40 and on-site inspections41 

A general investigation initiated by the ECB is launched on the basis of an ECB decision, as is a 
decision to conduct an on-site inspection at the business premises of a supervised entity upon the 
initiative of the ECB. It may be the same ECB decision as the one launching a general investigation if 
the on-site inspection has the same scope and purpose as the general investigation. 

Without prejudice to these ECB powers, NCAs remain competent to initiate their own investigations 
and on-site inspections in relation to less significant supervised entities.  

As regards the establishment and the composition of on-site inspection teams at the ECB’s initiative, 
the draft Framework Regulation largely refers back to Article 12 of the SSM Regulation. The ECB 
will appoint the head of the on-site inspection team from ECB and NCA staff members. The on-site 

35  The ECB ‘may at any time make use of the powers referred to in Articles 10 to 13 [with regard to credit institutions that 
are less significant]’. 

36 Part III of the draft Framework Regulation. 
37  Part VII of the draft Framework Regulation. 
38  Articles 139 to 141 of the draft Framework Regulation. 
39  Regulation (EU) No 575/2013, Directive 2013/36 and European Banking Authority (EBA) implementing technical 

standards. 
40  Article 142 of the draft Framework Regulation. 
41  Articles 143 to 146 of the draft Framework Regulation. 
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inspection will be led by the head of the on-site inspection team, whose instructions must be followed 
by the members of the team.  

The draft Framework Regulation also addresses issues of coordination between JST and on-site 
inspection teams. 

2. Specific supervisory powers (common procedures)42 

The ECB has an overall and exclusive competence as regards the granting and withdrawal of 
authorisations and the assessment of the acquisition of qualifying holdings in relation to all supervised 
entities. These powers are referred to as common procedures. 

Procedure for authorisation43: the NCA of the Member State where the applicant seeks authorisation 
to take up the business of a credit institution is the point of entry for an application. It carries out a first 
assessment of the application on the basis of the conditions laid down under national law. If it 
considers that the application complies with those conditions, it prepares a draft decision and sends it 
to the ECB. On the basis of relevant Union law, the ECB performs an independent assessment of the 
application based on the NCA’s draft decision. The ECB may agree or object to the (positive) draft 
decision of the NCA: it takes a final decision to adopt or to reject the draft decision, i.e. whether to 
grant the authorisation or not. The ECB decision is notified to the applicant by the NCA.  

If the NCA considers that the application does not comply with national law, it must reject the 
application and inform the ECB. 

Procedure for withdrawal of authorisation44: there are two options provided for in the SSM 

Regulation: (a) withdrawal upon request of the ECB, and (b) withdrawal upon request of the NCA. 
The second category includes a withdrawal at the request of a supervised entity. The relevant NCA 
may propose the withdrawal not only on the basis of relevant Union law but also on the basis of 
national law. 

Procedure for assessment of the acquisition of a qualifying holding45: the procedure is similar to the 
procedure for authorisation with the difference that the NCA may propose positive and negative 
decisions to the ECB. The ECB’s assessment is based on a draft decision proposed by the NCA to 
accept or oppose the notified acquisition of a qualifying holding in a credit institution.  

 

42  Part V of the draft Framework Regulation. 
43  Articles 73 to 79 of the draft Framework Regulation. 
44  Articles 80 to 84 of the draft Framework Regulation. 
45  Articles 85 to 87 of the draft Framework Regulation. 
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G.  Administrative penalties  

1. Article 18 of the SSM Regulation on administrative penalties 

Part X of the draft Framework Regulation has been drafted based on the following allocation of 

competences between the ECB and NCAs: 

-  Article 18(1) of the SSM Regulation (breach of directly applicable Union law): within the scope 
of the tasks conferred on the ECB, the ECB has the exclusive competence to open infringement 
proceedings against and impose administrative penalties on significant supervised entities. NCAs 
have the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose 
administrative penalties on less significant supervised entities.  

-  Article 18(5) of the SSM Regulation (breach of national law): the ECB cannot impose 
administrative pecuniary penalties, but is exclusively competent to require NCAs to open 
proceedings against significant supervised entities that may lead to the imposition of sanctions. 
NCAs are also competent to impose administrative penalties on natural persons and to impose 
administrative penalties where there is a breach of national law, including a national law 
transposing a directive, e.g., Directive 2013/36/EU. 

- Article 18(7) of the SSM Regulation (breach of ECB regulations and decisions): this provision 
applies in the cases where an ECB regulation or decision is breached in relation to the tasks 
conferred upon the ECB. Consequently, it basically addresses significant supervised entities. 
However, to the extent that an ECB regulation or decision imposes obligations upon less 
significant supervised entities in relation to the ECB, the ECB remains exclusively competent to 
apply the relevant sanctions on those entities for breach of such regulation or decision. 
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2. Rules applying to the imposition of administrative penalties  

2.1 Applicable procedural rules 

Since Article 18(4) of the SSM Regulation entitles the ECB to apply the procedural rules contained in 
Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European 
Central Bank to impose sanctions46 ‘as appropriate’, Part X clarifies that the procedural rules 
contained in the Framework Regulation will be applied in relation to administrative penalties imposed 
under Article 18(1) of the SSM Regulation. For sanctions under Article 18(7) of the SSM Regulation, 
the common procedural rules contained in Part X of the Framework Regulation will be applied in 
accordance with Article 25 (Separation from the monetary policy function) and Article 26 
(Supervisory Board) of the SSM Regulation. The draft Framework Regulation thereby clarifies that 
the Supervisory Board shall be responsible for preparing draft complete decisions in relation to all 
sanctions imposed by the ECB in the exercise of its supervisory tasks. 

2.2 Proposal to amend Regulation (EC) No 2532/98 

The ECB intends to recommend amendments to Council Regulation (EC) No 2532/98 in order to 
clarify the rules applying to: (a) the sanctions that may be imposed by the ECB when exercising 
central banking tasks other than supervisory tasks and (b) the administrative penalties and sanctions 
that may be imposed by the ECB when exercising its supervisory tasks. This is to ensure that 
Regulation (EC) No 2532/98 and the SSM Regulation may operate effectively and consistently in the 
context of the SSM. 

2.3 Separation between investigation and decision-taking 

Part X aims at reflecting the principle of separation between the investigation phase and the decision-
taking phase47 and therefore gives investigatory powers to an independent investigating unit which 
will be set up by the ECB. The independence of this investigating unit will be ensured by the fact that 
it may not be given any instructions for the exercise of its investigations. 

2.4 Other procedural rules 

Right to be heard: This right is always granted to the supervised entity prior to the matter being 
referred to the Supervisory Board. Moreover, where the Supervisory Board disagrees with the 
proposal of the investigating unit and concludes that a different infringement has been committed or 
that there is a different factual basis for the proposal of the investigating unit48, the Supervisory Board 
must invite the supervised entity to make submissions (in writing or in an oral hearing). 

46  OJ L 318, 27.11.1998, p. 4. 
47  Pursuant to recital 86 of the SSM Regulation, the SSM Regulation observesthe principles recognised in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. See, for example, the judgment of the European Court of Human Rights of 
11 June 2009 in Dubus v France (Application No 5242/04). 

48  If the complete draft decision of the Supervisory Board is based on facts and objections on which the supervised entity 
has already been given an opportunity to comment during the investigating phase, no additional hearing is foreseen. 
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Limitation periods for the imposition and enforcement of sanctions: to ensure compliance with both 
the principle of good administration and the effective exercise of the rights of defence, the imposition 
and enforcement of administrative pecuniary penalties are subject to limitation periods. Their 
computation is similar to that provided for under Union competition law49 as well as under the rules 
applying to the supervision of credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority 
(ESMA)50.  

Publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties: the regime for the publication 
of decisions regarding administrative pecuniary penalties reflects the provisions of Directive 
2013/36/EU on this issue. 

H.  Arrangements for the conduct of close cooperation 

Member States whose currency is not the euro may wish to participate in the SSM. Article 7 of the 
SSM Regulation provides that a regime of close cooperation may be established allowing such 
Member States to participate.  

Part IX of the Framework Regulation sets out the way in which close cooperation operates and 
supervision is conducted once a close cooperation has been established. Part IX also specifies that 
various parts of the Framework Regulation apply mutatis mutandis in respect of supervised entities in 
close cooperation Member States. The same provisions apply as are applicable to supervised entities in 
euro area Member States, with only the necessary changes being made, as set out in Part IX.  

1. General principles 

Under the regime of close cooperation, the ECB will carry out the tasks referred to in Article 4(1) and 
(2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities established in the Member 
State under close cooperation.  

This means that, with respect to significant supervised entities and groups and less significant 
supervised entities and groups established in a Member State under close cooperation, the ECB and 
the NCAs will be put in a position comparable to the situation under the SSM Regulation with respect 
to supervised entities established in euro area Member States, subject to the proviso that the ECB may 
not act directly in relation to the entities established in a Member State under close cooperation.  

Where the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 4(1) and (2) of the 
SSM Regulation should be adopted by the NCA in relation to a supervised entity or group, it will 
address to the NCA: 

49  See Articles 25 and 26 of Regulation (EC) No 1/2003. 
50  Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 

1060/2009 of the European Parliament and the Council with regard to rules of procedures on fines imposed to credit 
rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal 
provisions, OJ L 282, 16.10.2012, p. 23. 
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(a) in the case of a significant supervised entity or group, a general or specific instruction, 
request or guideline requiring the issuance of a supervisory decision in relation to that 
significant supervised entity or group; or  

(b) in the case of a less significant supervised entity or group, a general instruction, request or 
guideline. 

In the case of macro-prudential tasks, if the ECB considers that a measure relating to the tasks referred 
to in Article 5 of the SSM Regulation should be adopted, it will address to the NCA or NDA in close 
cooperation a general or specific instruction, request or guideline requiring the application of higher 
requirements for capital buffers or the application of more stringent measures aimed at addressing 
systemic or macro-prudential risks.  

2. Conduct of supervision under the close cooperation regime  

Supervision of significant supervised entities or groups: the NCA must ensure that the ECB receives 
all the information and reporting from and in respect of significant supervised entities and groups 
which the NCA receives and which are necessary for the purposes of carrying out the tasks conferred 
upon the ECB by the SSM Regulation.  

A JST will be established for the supervision of each significant supervised entity or group. The NCA 
will appoint a local coordinator to act directly in relation to the significant supervised entity or group. 
The JST coordinator and staff members of the ECB and other NCAs will participate as members of the 
JST.  

Consolidated supervision and colleges of supervisors: in the case of consolidated supervision and 
colleges of supervisors, in circumstances where the parent undertaking is established in a Member 
State under close cooperation, the ECB, as competent authority, will be the consolidating supervisor 
and will chair a college of supervisors. The ECB will invite the relevant NCA to act as an observer. In 
these cases, the ECB may only act via instructions to the relevant NCA. 

Decisions in respect of significant supervised entities: without prejudice to the powers of the NCAs 
in respect of tasks not conferred upon the ECB by the SSM Regulation, NCAs may adopt decisions in 
respect of significant supervised entities only upon ECB instructions and, in addition, NCAs may 
request ECB instructions.  

Supervision of less significant supervised entities: the ECB may issue general instructions, guidelines 
or requests to the NCA of a Member State under close cooperation requiring the adoption of 
supervisory decisions in respect of the less significant supervised entities in the Member State under 
close cooperation. Such general instructions, guidelines or requests may refer to groups or categories 
of credit institutions for the purposes of ensuring the consistency of supervisory outcomes within the 
SSM. 
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I. Transitional provisions51 

Start of ECB direct supervision when it first assumes its SSM tasks52: as a general rule, the ECB will 
notify each significant credit institution falling under its supervision by means of a decision [two 
months] prior to assuming the supervisory tasks with respect to that credit institution. Decisions will 
only take effect from the date of effective supervision.  

Continuity of existing procedures53: Unless the ECB decides otherwise, the start of effective 

supervision by the ECB on 4 November 2014 will not, as a general rule, interfere with existing 
supervisory procedures (including common procedures) initiated by NCAs. 

Member States whose currency becomes the euro after the effective start of the SSM54: it is intended 
that the transitional provisions should also apply in the cases where, after the start of effective 
supervision, Member States whose currency becomes the euro enter the SSM. For this reason, recital 
10 of the draft Framework Regulation underlines the importance of a comprehensive assessment of 
credit institutions also as regards those established in Member States joining the euro area and 
therefore joining the SSM. 

Continuity of existing cooperation arrangements55: NCAs are usually parties to memoranda of 
understanding and other cooperation arrangements for prudential supervision of credit institutions 
(MoUs). In relation to the MoUs that partly cover the tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation, there will be no interruption to the functioning of the on-going information exchange with 
third parties once the ECB assumes its supervisory function as the ECB will operate within a common 
supervisory framework involving the NCAs. Hence, as a general principle, the existing arrangements 
will continue to apply. 

 

51  Part XII of the draft Framework Regulation. 
52  Article 147 of the draft Framework Regulation. 
53  Article 149 of the draft Framework Regulation. 
54  Article 151 of the draft Framework Regulation. 
55  Article 152 of the draft Framework Regulation. 
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III. THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 

 

This draft Regulation is a working document for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an SSM Framework Regulation to be presented by the 
Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 6(7) of the SSM 
Regulation. 
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EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING 

av den [dag månad ÅÅÅÅ] 

om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan 
Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda 

myndigheter 

(ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) 

([ECB/ÅÅÅÅ/XX]) 

 

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 127.6 och 132, 

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt 
artikel 34,  

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut1, 
särskilt artiklarna 4.3, 6 och 33.2, 

med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska 
centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av 
utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen2, 

med beaktande av det offentliga samråd och den analys som har utförts i enlighet med artikel 4.3 i 
förordning (EU) nr 1024/2013, 

med beaktande av förslaget från tillsynsnämnden och i samråd med de nationella behöriga 
myndigheterna, och 

av följande skäl: 

(1) Genom förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallad SSM-förordningen) inrättas den 
gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och 
de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.  

(2) Inom ramen för artikel 6 i SSM-förordningen ska ECB ha exklusiv behörighet att utföra de 
mikrotillsynsuppgifter som banken tilldelas genom artikel 4 i samma förordning när det gäller 
kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna. ECB ska vara ansvarigt för att 
den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt samt utöva 
tillsyn över systemets sätt att fungera på grundval av det ansvar och de förfaranden som anges i 
artikel 6 i SSM-förordningen.  

1  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63. 
2  EUT L 320, 30.11.2013, s. 1. 
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(3) Om så är lämpligt ska nationella behöriga myndigheter, utan att det påverkar ECB:s ansvar och 
ansvarsutkrävande för de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen, ansvara för att 
bistå ECB enligt de villkor som anges i SSM-förordningen samt i denna förordning, med 
förberedelser och genomförande av alla åtgärder i samband med de uppgifter i artikel 4 i SSM-
förordningen som avser alla kreditinstitut, inbegripet bistånd vid kontrollverksamhet. I detta 
syfte ska de nationella behöriga myndigheterna följa instruktionerna från ECB när de utför de 
uppgifter som anges i artikel 4 i SSM-förordningen. 

(4)  ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda myndigheterna ska utföra 
de makrotillsynsuppgifter enligt artikel 5 i SSM-förordningen samt följa de 
samordningsförfaranden som fastställs där, i denna förordning samt i tillämplig unionsrätt, utan 
att detta påverkar Eurosystemets och Europeiska systemrisknämndens roll. 

(5)  Inom den gemensamma tillsynsmekanismen tilldelas ECB:s och de nationella behöriga 
myndigheternas respektive tillsynsansvar på grundval av hur betydande de enheter är som faller 
inom den gemensamma tillsynsmekanismens tillämpningsområde. I denna förordning fastställs i 
synnerhet den specifika metoden för att bedöma deras betydelse, i enlighet med kraven i 
artikel 6.7 i SSM-förordningen. ECB har direkt tillsynsbehörighet för kreditinstitut, finansiella 
holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i de deltagande 
medlemsstaterna samt filialer i de deltagande medlemsstaterna till betydande kreditinstitut som 
är etablerade i de icke-deltagande medlemsstaterna. De nationella behöriga myndigheterna är 
ansvariga för den direkta tillsynen över de enheter som är mindre betydande, utan att detta 
påverkar ECB:s befogenhet att i specifika fall besluta om den direkta tillsynen över sådana 
enheter i de fall då detta är nödvändigt för en enhetlig tillämpning av tillsynsstandarder. 

(6) Med hänsyn till unionsrättens senaste utveckling i fråga om sanktioner och Europadomstolens 
rättspraxis när det gäller principen om att man ska skilja mellan en utredning och den 
beslutsfattande fasen kommer ECB att inrätta en oberoende utredningsenhet som på egen hand 
ska utreda överträdelser av tillsynsbestämmelser och tillsynsbeslut. 

(7) I artikel 6.7 i SSM-förordningen fastställs att ECB i samråd med nationella behöriga 
myndigheter och på grundval av ett förslag från tillsynsnämnden ska anta och offentliggöra en 
ram för att organisera de praktiska formerna för samarbete mellan ECB och de nationella 
behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen. 

(8) Enligt artikel 33.2 i SSM-förordningen ska ECB genom förordningar och beslut offentliggöra 
de närmare operativa arrangemangen för genomförandet av de uppgifter som den tilldelas 
genom den förordningen. Denna förordning innehåller tillämpningsföreskrifter för artikel 33.2 
om samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen. 

(9) Som ett resultat av detta vidareutvecklar och specificerar denna förordning de förfaranden som i 
SSM-förordningen fastställs för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen samt, om lämpligt, med 
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de nationella utsedda myndigheterna, och säkerställer därigenom att tillsynsmekanismen 
fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. 

(10) ECB lägger stor vikt vid den samlade bedömningen av kreditinstitut, inbegripet den bedömning 
av balansräkningen som banken måste utföra innan den påbörjar sina uppgifter. Detta omfattar 
varje medlemsstat som ansluter sig till euroområdet och därigenom ansluter sig till den 
gemensamma tillsynsmekanismen efter den dag då tillsynen inleds enligt artikel 33.2 i SSM-
förordningen. 

(11)  För att den gemensamma tillsynsmekanismen ska fungera smidigt måste ECB och de nationella 
behöriga myndigheterna samarbeta fullt ut samt utbyta all information som kan påverka deras 
respektive uppgifter, i synnerhet all information som de nationella behöriga myndigheterna 
använder sig av när det gäller förfaranden som kan påverka säkerheten och sundheten för en 
enhet som står under tillsyn eller förfaranden som samverkar med tillsynsförfaranden för sådana 
enheter. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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DEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Artikel 1 

Förordningens syfte och mål 

1. I denna förordning fastställs regler för följande: 

 a) Den ram som avses i artikel 6.7 i SSM-förordningen, dvs. en ram för att organisera de 
praktiska formerna för genomförandet av artikel 6 i SSM-förordningen som rör samarbete 
inom den gemensamma tillsynsmekanismen, så att den omfattar: 

i) Den specifika metoden för att bedöma och granska om en enhet som står under 
tillsyn ska klassificeras som betydande eller mindre betydande enligt de kriterier 
som fastställs i artikel 6.4 i SSM-förordningen samt de arrangemang som följer av 
denna bedömning. 

ii) Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, även när det gäller de 
nationella behöriga myndigheternas möjlighet att utarbeta utkast till beslut för 
ECB:s övervägande, för förbindelsen mellan ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna vad gäller tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn. 

iii)  Fastställande av förfarandena, inbegripet tidsramar, för förbindelserna mellan ECB 
och de nationella behöriga myndigheterna vad gäller tillsynen över mindre 
betydande enheter som står under tillsyn. Sådana förfaranden ska i synnerhet 
medföra en skyldighet för de nationella behöriga myndigheterna att, beroende på 
de fall som fastställs i denna förordning, 

-  anmäla alla väsentliga tillsynsförfaranden till ECB,  

-  på ECB:s begäran göra en ytterligare bedömning av förfarandets specifika 
aspekter,  

-  till ECB översända utkast till väsentliga tillsynsbeslut så att ECB kan 
framföra sina synpunkter. 

 b)  Samarbete och informationsutbyte mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna 
inom den gemensamma tillsynsmekanismen när det gäller förfaranden som avser i) 
betydande enheter som står under tillsyn och ii) mindre betydande enheter som står under 
tillsyn, inbegripet gemensamma förfaranden för tillstånd att driva verksamhet i 
kreditinstitut, återkallande av sådana tillstånd samt bedömning av förvärv och avyttringar 
av kvalificerade innehav. 

 c) Förfaranden för samarbetet mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de 
nationella utsedda myndigheterna när det gäller uppgifter och verktyg för makrotillsyn 
enligt artikel 5 i SSM-förordningen. 
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 d) Förfaranden för det nära samarbete som fastställs i artikel 7 i SSM-förordningen och som 
ska tillämpas mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna och de nationella 
utsedda myndigheterna. 

 e) Fastställande av förfaranden för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna med avseende på artiklarna 10–13 i SSM-förordningen, inbegripet vissa 
aspekter som avser tillsynsrapportering. 

 f) Förfaranden för att anta tillsynsbeslut som riktar sig till enheter och andra personer som 
står under tillsyn. 

 g) Språkregler mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna samt mellan ECB och 
enheter och andra personer som står under tillsyn. 

 h) Tillämpliga förfaranden för ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas 
befogenheter att förelägga sanktioner inom ramen för den gemensamma 
tillsynsmekanismen när det gäller de uppgifter som ECB tilldelas enligt SSM-
förordningen.  

i)  Övergångsbestämmelser. 

2. Denna förordning påverkar inte de tillsynsuppgifter som inte tilldelas ECB enligt SSM-
förordningen och som de nationella myndigheterna därför fortfarande har ansvar för.  

3.  Denna förordning ska i synnerhet läsas tillsammans med Europeiska centralbankens beslut 
ECB/2004/23 och [Europeiska centralbankens beslut ECB/2013/XX av den [datum] om 
upprättande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd4], särskilt med 
avseende på beslutsfattandet inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, inbegripet 
det förfarande som tillämpas mellan tillsynsnämnden och ECB-rådet om ECB-rådet inte har 
någon invändning enligt artikel 26.8 i SSM-förordningen samt andra relevanta ECB-rättsakter, 
[inbegripet Europeiska centralbankens [förordning ECB/2013/XX av den [datum] om inrättande 
av en medlingspanel och dess arbetsordning5] samt beslut ECB/2013/xx om inrättande av en 
administrativ omprövningsnämnd och dess arbetsordning6]. 

 

Artikel 2 

Definitioner 

I denna förordning ska definitionerna i SSM-förordningen tillämpas om inget annat anges, 
tillsammans med följande definitioner: 

3  Europeiska centralbankens beslut (ECB/2004/2) av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för 
Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.) 

4  [lägg in hänvisning till EUT]. 
5  [lägg in hänvisning till EUT]. 
6  [lägg in hänvisning till EUT]. 
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1. auktorisation: auktorisation såsom den definieras i artikel 4.1 punkt 42 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/20137. 

2. filial: filial såsom den definieras i artikel 4.1 punkt 17 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013. 

3. gemensamma förfaranden: de förfaranden som fastställs i del V med avseende på tillstånd 
att driva verksamhet i kreditinstitut, återkallande av tillstånd att driva sådan verksamhet 
samt beslut som avser kvalificerade innehav.  

4. medlemsstat i euroområdet: en medlemsstat vars valuta är euron. 

5. grupp: en grupp av företag som omfattar minst ett kreditinstitut och som består av ett 
moderföretag och dess dotterföretag, eller företag som är knutna till varandra genom ett 
sådant samband som avses i artikel 12.1 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG8, inbegripet 
eventuella undergrupper. 

6. gemensam tillsynsgrupp: grupp av tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över en 
betydande enhet eller en betydande grupp står under tillsyn. 

7. mindre betydande enhet som står under tillsyn: såväl a) en mindre betydande enhet som 
står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet, som b) en mindre betydande enhet som 
står under tillsyn i en medlemsstat utanför euroområdet som är en deltagande 
medlemsstat. 

8. mindre betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet: en enhet 
som står under tillsyn och som är etablerad i en medlemsstat i euroområdet utan att ha 
status som betydande enhet som står under tillsyn enligt artikel 6.4 i SSM-förordningen. 

9. nationell behörig myndighet: nationell behörig myndighet såsom den definieras i 
artikel 2.2 i SSM-förordningen. Denna definition påverkar inte arrangemang där vissa 
tillsynsuppgifter enligt nationell rätt tilldelas en nationell centralbank som inte har utsetts 
till nationell behörig myndighet. I så fall ska den nationella centralbanken utföra dessa 
uppgifter inom den ram som fastställs i nationell rätt samt i denna förordning. En 
hänvisning till en nationell behörig myndighet i denna förordning ska i detta fall, om 
lämpligt, tillämpas på den nationella centralbanken för de uppgifter som den tilldelas 
enligt nationell rätt. 

7  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.) 

8  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd 
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1). 
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10. nationell behörig myndighet i nära samarbete: varje nationell behörig myndighet som har 
utsetts av en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/36/EU9. 

11. nationell utsedd myndighet: nationell utsedd myndighet såsom den definieras i artikel 2.7 
i SSM-förordningen.  

12. nationell utsedd myndighet i nära samarbete: varje nationell utsedd myndighet utanför 
euroområdet som har utsetts av en deltagande medlemsstat i nära samarbete för de 
uppgifter som avses i artikel 5 i SSM-förordningen.  

13. medlemsstat utanför euroområdet: en medlemsstat vars valuta inte är euron.  

14. moderföretag: moderföretag såsom det definieras i artikel 4.1 punkt 15 i förordning (EU) 
nr 575/2013. 

15. deltagande medlemsstat i nära samarbete: varje medlemsstat utanför euroområdet som 
har inlett ett nära samarbete med ECB enligt artikel 7 i SSM-förordningen. 

16. betydande enhet som står under tillsyn: såväl a) en betydande enhet som står under tillsyn 
i en medlemsstat i euroområdet, som b) en betydande enhet som står under tillsyn i en 
deltagande medlemsstat utanför euroområdet. 

17. betydande enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet: en enhet som står 
under tillsyn, som är etablerad i en medlemsstat i euroområdet och som har status som 
betydande enhet som står under tillsyn enligt ett ECB-tillsynsbeslut som grundar sig på 
artikel 6.4 eller artikel 6.5 b i SSM-förordningen. 

18. betydande enhet som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet: 
en enhet som står under tillsyn, som är etablerad i en deltagande medlemsstat utanför 
euroområdet och som har status som betydande enhet som står under tillsyn enligt ett 
ECB-tillsynsbeslut som grundar sig på artikel 6.4 eller 6.5 b i SSM-förordningen.  

19. dotterföretag: dotterföretag såsom det definieras i artikel 4.1 punkt 16 i förordning (EU) 
nr 575/2013. 

20. enhet som står under tillsyn: ettdera av följande: a) ett kreditinstitut etablerat i en 
deltagande medlemsstat, b) ett finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande 
medlemsstat, c) ett blandat finansiellt holdingföretag etablerat i en deltagande 
medlemsstat, förutsatt att det uppfyller de villkor som fastställs i punkt 22 b, d) en filial 
som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en 
icke-deltagande medlemsstat.  

9  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013  om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338). 
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En central motpart, såsom den definieras i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/201210, som uppfyller kraven för kreditinstitut i den mening som 
avses i direktiv 2013/36/EU, ska klassificeras som enhet som står under tillsyn i enlighet 
med SSM-förordningen, denna förordning och tillämplig unionsrätt utan att detta 
påverkar berörda nationella behöriga myndigheters tillsyn över centrala motparter enligt 
förordning (EU) nr 648/2012. 

21. grupp som står under tillsyn: ettdera av följande:  

a) En grupp vars moderföretag är ett kreditinstitut eller finansiellt holdingföretag som 
har sitt huvudkontor i en deltagande medlemsstat. 

b) En grupp vars moderföretag är ett blandat finansiellt holdingföretag som har sitt 
huvudkontor i en deltagande medlemsstat, förutsatt att samordnaren till det 
finansiella konglomeratet, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/87/EG11, är en myndighet som är behörig för tillsyn över 
kreditinstitut och utgör även samordnare i sin funktion som tillsynsmyndighet för 
kreditinstitut. 

c) Enheter som står under tillsyn och har sitt huvudkontor i samma deltagande 
medlemsstat förutsatt att de är permanent underställda ett centralt organ som 
övervakar dem enligt villkoren i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013 och som 
är etablerat i samma deltagande medlemsstat. 

22. betydande grupp som står under tillsyn: en grupp som står under tillsyn och som har 
status som betydande grupp som står under tillsyn enligt ett ECB-tillsynsbeslut som 
grundar sig på artikel 6.4 och 6.5 b i SSM-förordningen. 

23. mindre betydande grupp som står under tillsyn: en grupp som står under tillsyn och som 
inte har status som betydande grupp som står under tillsyn i den mening som avses i 
artikel 6.4 i SSM-förordningen. 

24. ECB-tillsynsförfarande: varje ECB-aktivitet som inriktas på att förbereda utfärdandet av 
ett ECB-tillsynsbeslut, inbegripet gemensamma förfaranden och åläggande av 
administrativa sanktionsavgifter. Alla ECB-tillsynsförfaranden behandlas i del III. Del III 
gäller även för åläggande av administrativa sanktionsavgifter, om inget annat fastställs i 
del X. 

25. nationell behörig myndighets tillsynsförfarande: varje nationell behörig myndighets 
aktivitet som inriktas på att förbereda utfärdandet av ett tillsynsbeslut från en nationell 

10  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter 
och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1). 

11  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, 
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 
73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1). 
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behörig myndighet som är riktat till en eller flera enheter, grupper eller andra personer 
som står under tillsyn, inbegripet åläggande av administrativa sanktionsavgifter. 

26. ECB-tillsynsbeslut: en rättsakt i form av ett ECB-beslut som har antagits av ECB vid 
utövandet av de uppgifter och befogenheter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen, 
som riktar sig till en eller flera enheter, grupper eller andra personer som står under tillsyn 
och som inte är en allmänt tillämplig rättsakt. 

27. tredjeland: ett land som varken är medlemsstat eller EES-medlemsstat. 

28. arbetsdag: en dag som varken är lördag, söndag eller ECB-helgdag enligt den kalender 
som ECB tillämpar12. 

 

12  As published on the ECB’s website. 
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DEL II 

ORGANISATION AV DEN GEMENSAMMA TILLSYNSMEKANISMEN 

 

Avdelning 1 

Tillsynsstrukturer för betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn 

 

Kapitel 1 

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 3 

Gemensamma tillsynsgrupper 

1. En gemensam tillsynsgrupp ska inrättas för att utöva tillsyn över varje betydande enhet eller 
grupp som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna. Varje gemensam tillsynsgrupp 
ska bestå av anställda från ECB och de nationella behöriga myndigheterna som utses i enlighet 
med artikel 4 och vars arbete samordnas av en särskilt utsedd person som är anställd vid ECB 
(nedan kallad den gemensamma tillsynsgruppens samordnare) samt en eller flera delsamordnare 
vid de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 6.  

2. Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna förordning ska den 
gemensamma tillsynsgruppens uppgifter bland annat omfatta följande: 

a) Utföra den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 97 i direktiv 
2013/36/EU för den betydande enhet eller grupp som står under dess tillsyn. 

b) Beakta översyns- och utvärderingsprocessen, föreslå tillsynsnämnden ett program för 
tillsynsgranskning, inbegripet en plan för inspektioner på plats, i enlighet med artikel 99 i 
direktiv 2013/36/EG, för en sådan betydande enhet eller grupp som står under tillsyn.  

c) Genomföra det program för tillsynsgranskning som har godkänts av ECB samt varje 
ECB-tillsynsbeslut som avser den betydande enhet eller grupp som står under dess tillsyn. 

d) Säkerställa samordningen med den grupp för inspektioner på plats som avses i del XI när 
det gäller genomförandet av planen för inspektioner på plats. 

e) Samråda med de nationella behöriga myndigheterna i tillämpliga fall.   
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Artikel 4 

Inrättande och sammansättning av gemensamma tillsynsgrupper 

1. ECB ska ansvara för inrättande och sammansättning av de gemensamma tillsynsgrupperna. 
Respektive nationell behörig myndighet ska utse anställda från de nationella behöriga 
myndigheterna till de gemensamma tillsynsgrupperna enligt punkt 2. 

2. I enlighet med de principer som fastställs i artikel 6.8 i SSM-förordningen och utan att det 
påverkar artikel 31 i samma förordning ska de nationella behöriga myndigheterna utse en eller 
flera av sina anställda till att ingå i en gemensam tillsynsgrupp. En anställd vid en nationell 
behörig myndighet får utses till att ingå i fler än en gemensam tillsynsgrupp. 

3. Trots vad som sägs i punkt 2 får ECB ålägga de nationella behöriga myndigheterna att ändra 
sina utnämningar om detta är lämpligt för sammansättningen av en gemensam tillsynsgrupp.  

4. Om fler än en nationell behörig myndighet utför tillsynsuppgifter i en deltagande medlemsstat 
eller om en nationell centralbank tilldelas särskilda tillsynsuppgifter enligt nationell rätt i en 
deltagande medlemsstat och denna nationella centralbank inte är någon nationell behörig 
myndighet, ska de behöriga myndigheterna samordna sitt deltagande inom de gemensamma 
tillsynsgrupperna. 

 

Artikel 5 

Medverkande personal från nationella centralbanker i de deltagande medlemsstaterna 

1. Nationella centralbanker i de deltagande medlemsstater som deltar i tillsynen över en betydande 
enhet eller grupp som står under tillsyn enligt nationell rätt, men som inte är nationella behöriga 
myndigheter får även utse en eller flera av sina anställda till en gemensam tillsynsgrupp.  

2. ECB ska underrättas om sådana utnämningar och artikel 4 ska gälla på samma sätt. 

3. Om anställda vid nationella centralbanker i de deltagande medlemsstaterna utses till en 
gemensam tillsynsgrupp, ska hänvisningar till nationella behöriga myndigheter i samband med 
gemensamma tillsynsgrupper läsas som om de inbegriper en hänvisning till dessa nationella 
centralbanker. 

 

Artikel 6 

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare och delsamordnare 

1. Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, som bistås av de nationella behöriga 
myndigheternas delsamordnare enligt punkt 2, ska svara för samordningen av arbetet inom den 
gemensamma tillsynsgruppen. För detta ändamål ska deltagarna i den gemensamma 
tillsynsgruppen följa instruktionerna från den gemensamma tillsynsgruppens samordnare om 
deras uppgifter i tillsynsgruppen. Detta ska inte påverka deras uppgifter och skyldigheter inom 
respektive nationell behörig myndighet. 
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2. Varje nationell behörig myndighet som utser fler än en anställd till den gemensamma 
tillsynsgruppen ska utse en av dem till delsamordnare (nedan kallad den nationella behöriga 
myndighetens delsamordnare). Den nationella behöriga myndighetens delsamordnare ska bistå 
den gemensamma tillsynsgruppens samordnare med att organisera och samordna den 
gemensamma tillsynsgruppens uppgifter, i synnerhet vad gäller personal som har utsetts av 
samma nationella behöriga myndighet som den berörda nationella behöriga myndighetens 
delsamordnare. Den nationella behöriga myndighetens delsamordnare får ge instruktioner till de 
deltagare i den gemensamma tillsynsgruppen som har utsetts av samma nationella behöriga 
myndighet, förutsatt att dessa instruktioner inte strider mot instruktionerna från den 
gemensamma tillsynsgruppens samordnare. 

 

Kapitel 2 

Tillsyn över mindre betydande enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 7 

Deltagande av personal från andra nationella behöriga myndigheter i en nationell behörig 
myndighets tillsynsgrupp 

Vid tillsyn över mindre betydande enheter som står under tillsyn där ECB har fastställt att personal 
från en eller flera andra nationella behöriga myndigheter bör ingå i en nationell behörig myndighets 
tillsynsgrupp kan ECB ålägga den myndigheten att låta personal från sådana andra nationella behöriga 
myndigheter ska ingå i denna tillsynsgrupp, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 31.1 i 
SSM-förordningen. 

 

Avdelning 2 

Gruppbaserad tillsyn samt ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas deltagande i 
tillsynskollegier 

 

Artikel 8 

Gruppbaserad tillsyn 

ECB ska utöva gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i direktiv 2013/36/EU för kreditinstitut, 
finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som är betydande på gruppnivå. 
Den berörda nationella behöriga myndigheten ska vara myndighet för gruppbaserad tillsyn med 
avseende på kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som är 
mindre betydande på gruppnivå. 
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Artikel 9 

ECB som ledare för ett tillsynskollegium 

1. När ECB är samordnande tillsynsmyndighet ska banken leda det kollegium som har inrättats 
enligt artikel 116 i direktiv 2013/36/EU. De nationella behöriga myndigheterna i de deltagande 
medlemsstater där eventuella moderföretag, dotterföretag och betydande filialer i den mening 
som avses i artikel 51 i direktiv 2013/36/EU är etablerade ska ha rätt att delta i kollegiet som 
observatörer. 

2. Om det inte har inrättats något kollegium enligt artikel 116 i direktiv 2013/36/EU och en 
betydande enhet som står under tillsyn har filialer i icke-deltagande medlemsstater som 
betraktas som betydande enligt artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU, ska ECB inrätta ett 
tillsynskollegium tillsammans med värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter.  

 

Artikel 10 

ECB och de nationella behöriga myndigheterna som ledamöter av ett tillsynskollegium  

Om den samordnande tillsynsmyndigheten inte är belägen i en deltagande medlemsstat, ska ECB och 
de nationella behöriga myndigheterna delta i tillsynskollegiet i enlighet med följande regler och de 
bestämmelser som fastställs i tillämplig unionsrätt: 

a) Om samtliga enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är betydande 
enheter som står under tillsyn, ska ECB delta i tillsynskollegiet i egenskap av ledamot, 
medan de nationella behöriga myndigheterna ska ha rätt att delta i kollegiet som 
observatörer. 

b) Om samtliga enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är mindre 
betydande enheter som står under tillsyn, ska de nationella behöriga myndigheterna delta 
i tillsynskollegiet som ledamöter.  

c) Om de enheter som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna är både mindre 
betydande och betydande, ska ECB och de nationella behöriga myndigheterna delta i 
tillsynskollegiet i egenskap av ledamöter. De nationella behöriga myndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där de betydande enheter som står under tillsyn är etablerade 
ska ha rätt att delta i tillsynskollegiet som observatörer. 

 

Avdelning 3  

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster 

 

Kapitel 1 

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster inom den 
gemensamma tillsynsmekanismen  
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Artikel 11 

Kreditinstitutens etableringsrätt inom den gemensamma tillsynsmekanismen 

1. Varje betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial inom en annan 
deltagande medlemsstats territorium ska anmäla detta till den nationella behöriga myndigheten i 
den deltagande medlemsstat där den betydande enhet som står under tillsyn avser att ha sitt 
huvudkontor. Information ska lämnas i enlighet med kraven i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU. 
Den nationella behöriga myndigheten ska omedelbart informera ECB om att denna anmälan har 
tagits emot. 

2. Varje mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial inom en 
annan deltagande medlemsstats territorium ska meddela den nationella behöriga myndigheten 
sin avsikt i enlighet med kraven i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU. 

3.  Om inget annat beslutas av ECB inom två månader efter mottagandet av anmälan, får den filial 
som avses i punkt 1 etableras samt inleda sin verksamhet. ECB ska meddela detta till den 
nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där filialen är etablerad. 

4. Om inget annat beslutas av den nationella behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inom två 
månader efter mottagandet av anmälan, får den filial som avses i punkt 2 etableras samt inleda 
sin verksamhet. Den nationella behöriga myndigheten ska meddela detta till ECB. 

5. Vid ändring av några av de uppgifter som meddelas enligt punkterna 1 och 2 ska den enhet som 
står under tillsyn skriftligen anmäla denna ändring till den nationella behöriga myndighet som 
inledningsvis informerades och göra detta minst en månad innan ändringen genomförs. Denna 
nationella behöriga myndighet ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är etablerad. 

 

Artikel 12 

Kreditinstitutens rätt att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen 

1. Varje betydande enhet som står under tillsyn och som önskar utnyttja rätten att tillhandahålla 
tjänster genom att för första gången driva verksamhet inom en annan deltagande medlemsstats 
territorium ska anmäla detta till ECB i enlighet med kraven i direktiv 2013/36/EU. Den 
nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där tjänsterna kommer att 
tillhandahållas ska underrättas om denna anmälan. 

2. Varje mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar utnyttja rätten att 
tillhandahålla tjänster genom att för första gången driva verksamhet inom en annan deltagande 
medlemsstats territorium ska anmäla detta till sin nationella behöriga myndighet i enlighet med 
kraven i direktiv 2013/36/EU. ECB ska underrättas om denna anmälan. 
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Kapitel 2 

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster inom den 
gemensamma tillsynsmekanismen för kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande 

medlemsstater   

 

Artikel 13 

Anmälan om att kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater önskar 
utnyttja etableringsrätten inom den gemensamma tillsynsmekanismen 

1. Om den behöriga myndigheten i en icke-deltagande medlemsstat lämnar den information som 
avses i artikel 35.2 i direktiv 2013/36/EU i enlighet med förfarandet i artikel 35.3 i det direktivet 
till den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där filialen ska etableras, 
ska denna nationella behöriga myndighet omedelbart informera ECB om att denna anmälan har 
tagits emot. 

2. Inom två månader efter det att meddelandet från den behöriga myndigheten i en icke-deltagande 
medlemsstat har tagits emot, ska ECB, om det rör sig om en filial som är betydande enligt de 
kriterier som fastställs i artikel 6 i SSM-förordningen samt i del IV i denna förordning, eller den 
berörda nationella behöriga myndigheten, om det rör sig om en filial som är mindre betydande 
enligt de kriterier som fastställs i artikel 6 i SSM-förordningen samt i del IV i denna förordning, 
förbereda tillsyn över filialen i enlighet med artiklarna 40–46 i direktiv 2013/36/EU samt vid 
behov ange på vilka villkor, motiverade med hänsyn till det allmännas bästa, som filialen får 
driva verksamhet i värdmedlemsstaten.  

3. De nationella behöriga myndigheterna ska underrätta ECB om villkoren för att en filial enligt 
nationell rätt ska få driva verksamhet i medlemsstaten, motiverade med hänsyn till det 
allmännas bästa. 

4.  Den nationella behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska underrättas om varje ändring i den 
information som har lämnats av det kreditinstitut som önskar etablera en filial enligt 
artikel 35.2 b, c eller d i direktiv 2013/36/EU. 

 

Artikel 14 

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten för filialer 

1. Enligt artikel 4.2 i SSM-förordningen ska ECB utöva befogenheterna för värdmedlemsstatens 
behöriga myndighet om en filial är betydande i den mening som avses i artikel 6.4 i den 
förordningen.  

2. Om en filial är mindre betydande i den mening som avses i artikel 6.4 i SSM-förordningen, ska 
den nationella behöriga myndigheten i den deltagande medlemsstat där filialen är etablerad 
utöva befogenheterna för värdmedlemsstatens behöriga myndighet. 
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Artikel 15 

Anmälan om att kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater önskar 
utnyttja rätten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma tillsynsmekanismen 

Om den behöriga myndigheten i en icke-deltagande medlemsstat lämnar en anmälan enligt artikel 39.2 
i direktiv 2013/36/EU, ska denna anmälan ställas till den nationella behöriga myndigheten i den 
deltagande medlemsstat där rätten att tillhandahålla tjänster ska utnyttjas. Den nationella behöriga 
myndigheten ska omedelbart informera ECB om att denna anmälan har tagits emot. 

 

Artikel 16 

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten för rätten att tillhandahålla tjänster 

1. I enlighet med artikel 4.2 och inom tillämpningsområdet för artikel 4.1 i SSM-förordningen ska 
ECB utföra uppgifterna för den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten när det gäller 
kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och som utnyttjar rätten att 
tillhandahålla tjänster i deltagande medlemsstater.  

2. Om rätten att tillhandahålla tjänster är motiverad med hänsyn till det allmännas bästa, med 
förbehåll för vissa villkor som fastställs i de deltagande medlemsstaternas nationella rätt, ska de 
nationella behöriga myndigheterna underrätta ECB om dessa villkor. 

 

Kapitel 3 

Förfaranden avseende etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster när det gäller 
icke-deltagande medlemsstater 

 

Artikel 17 

Etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster när det gäller icke-deltagande 
medlemsstater 

1. En betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial eller utnyttja rätten 
att tillhandahålla tjänster inom en icke-deltagande medlemsstats territorium ska meddela ECB 
sin avsikt i enlighet med tillämplig unionsrätt. ECB ska utöva befogenheterna för 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet. 

2. En mindre betydande enhet som står under tillsyn och som önskar etablera en filial eller utnyttja 
rätten att tillhandahålla tjänster inom en icke-deltagande medlemsstats territorium ska meddela 
berörd nationell behörig myndighet sin avsikt i enlighet med tillämplig unionsrätt. Berörd 
nationell behörig myndighet ska utöva befogenheterna för hemmedlemsstatens behöriga 
myndighet. 
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Avdelning 4 

Extra tillsyn över finansiella konglomerat 

 

Artikel 18 

Samordnare  

1. ECB ska åta sig uppgiften som samordnare för ett finansiellt konglomerat i enlighet med de 
kriterier som anges i tillämplig unionsrätt när det gäller en betydande enhet som står under 
tillsyn. 

2. Den nationella behöriga myndigheten ska åta sig uppgiften som samordnare för ett finansiellt 
konglomerat i enlighet med de kriterier som anges i tillämplig unionsrätt när det gäller en 
mindre betydande enhet som står under tillsyn. 
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DEL III  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM GENOMFÖRANDET AV DEN GEMENSAMMA 
TILLSYNSMEKANISMEN 

 

Avdelning 1 

Principer och skyldigheter 

 

Artikel 19 

Översikt 

I denna del fastställs a) allmänna regler för hur den gemensamma tillsynsmekanismen ska genomföras 
av ECB och de nationella behöriga myndigheterna, och b) bestämmelser som ska tillämpas av ECB 
när ett ECB-tillsynsförfarande genomförs i syfte att utfärda en rättsakt som riktar sig till en eller flera 
enheter eller andra personer som står under tillsyn. 

De allmänna principer och bestämmelser som gäller för ECB och nationella behöriga myndigheter i 
nära samarbete fastställs i del IX. 

 

Artikel 20 

Skyldighet till lojalt samarbete 

ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska vara skyldiga att samarbeta lojalt samt att utbyta 
information. 

 

Artikel 21 

Allmän skyldighet att utbyta information 

1. Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till 
information som fortlöpande rapporteras från de enheter som står under tillsyn, ska de nationella 
behöriga myndigheterna särskilt förse ECB, i god tid och på korrekt sätt, med all information 
som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen. 
Denna information ska omfatta sådan information som härrör från de nationella behöriga 
myndigheternas kontroller och åtgärder på plats. 

2. I de fall då ECB erhåller information direkt från de juridiska eller fysiska personer som avses i 
artikel 10.1 i SSM-förordningen, ska banken lämna denna information till de berörda nationella 
behöriga myndigheterna i god tid och på korrekt sätt. Denna information ska i synnerhet 
omfatta den information som krävs för att de nationella behöriga myndigheterna ska kunna bistå 
ECB. 
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Artikel 22 

ECB:s rätt att ge de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella utsedda 
myndigheterna instruktioner om att använda sina befogenheter och vidta åtgärder om ECB har 

en tillsynsuppgift men ingen tillhörande befogenhet 

1. I den mån det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-
förordningen får ECB genom instruktioner ålägga de nationella behöriga myndigheterna 
och/eller de nationella utsedda myndigheterna att använda sina befogenheter på de villkor som 
anges i nationell rätt och i enlighet med artikel 9 i SSM-förordningen, om sådana befogenheter 
inte tilldelas ECB genom SSM-förordningen.  

2. De nationella behöriga myndigheterna och/eller, med avseende på artikel 5 i SSM-förordningen, 
de nationella utsedda myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om 
utövandet av dessa befogenheter. 

 

Artikel 23 

Språkregler mellan ECB och nationella behöriga myndigheter  

1. Om inget annat anges i punkterna 2–5 i denna artikel ska  

 a)  kommunikationen mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna genomföras 
enbart på engelska, och  

 b)  ECB:s rättsakter som riktar sig till en eller flera nationella behöriga myndigheter antas 
enbart på engelska.    

2. I de fall som anges i artikel 24.2 ska en nationell behörig myndighet lämna ett utkast till beslut 
eller ett annat dokument där den slutliga mottagaren avses vara en enhet eller annan person som 
står under tillsyn (nedan kallat dokument från en nationell behörig myndighet) till ECB enbart 
på engelska. 

3. Genom undantag från punkt 1 a ska den nationella behöriga myndigheten lämna ett dokument 
från en nationell behörig myndighet till ECB på det officiella språk som används i 
medlemsstaten för den nationella behöriga myndigheten 

 a) om den nationella behöriga myndigheten måste utarbeta ett utkast till beslut som riktar 
sig till en enhet eller annan person som står under tillsyn när detta beslut slutligen kan 
komma att antas av ECB i enlighet med artikel 14 eller 15 i SSM-förordningen,  

 b) om en nationell behörig myndighet, på ECB:s begäran och för ECB:s räkning, måste 
utarbeta ett utkast till beslut som riktar sig till en betydande enhet eller grupp som står 
under tillsyn, 

 c) om en nationell behörig myndighet på eget initiativ utarbetar ett utkast till beslut som 
riktar sig till en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för övervägande av 
ECB, 
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 d) om en nationell behörig myndighet lämnar ett utkast till väsentligt tillsynsbeslut till ECB 
som riktar sig till en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, så att 
ECB kan framföra sina synpunkter, eller 

 e) om en nationell behörig myndighet lämnar ett utkast till ett annat dokument till ECB där 
den slutliga mottagaren avses vara en enhet som står under tillsyn, så att ECB kan 
framföra sina synpunkter.   

 Utöver detta ska den nationella behöriga myndigheten lämna följande till ECB: 

i) I fallen a–e ovan: en motivering på engelska, med en förklaring av bakgrund och 
sakförhållanden i ärendet samt en sammanfattning av de överväganden som ligger 
till grund för utkastet till beslut eller dokument.  

ii) I fallen a–c ovan: en översättning till engelska av utkastet till beslut om 
dokumentet från den nationella behöriga myndigheten inte är på engelska. 

4. Om en nationell behörig myndighet har erhållit ett dokument från en enhet eller juridisk eller 
fysisk person som står under tillsyn (nedan kallat dokument som inte kommer från en nationell 
behörig myndighet) och är skyldig att överlämna det till ECB, ska den lämna detta dokument 
som inte kommer från en nationell behörig myndighet till ECB på originalspråk.   

5. På ECB:s begäran ska en nationell behörig myndighet som har överlämnat ett dokument som 
inte kommer från en nationell behörig myndighet till ECB i samband med ECB:s uppgifter 
enligt SSM-förordningen utarbeta en engelsk sammanfattning av detta dokument som inte 
kommer från en nationell behörig myndighet. 

 

Artikel 24 

Språkregler mellan ECB och juridiska eller fysiska personer, däribland enheter som står under 
tillsyn  

1. Varje dokument som översänds till ECB av en enhet som står under tillsyn eller varje annan 
juridisk eller fysisk person som i sig är föremål för ECB:s tillsynsförfaranden får utarbetas på 
något av unionens officiella språk, som väljs av den enhet eller person som står under tillsyn.  

2.  ECB samt enheter som står under tillsyn och andra juridiska eller fysiska personer som i sig är 
föremål för ECB:s tillsynsförfaranden får använda sig av enbart engelska i sin skriftliga 
kommunikation, även när det gäller rättsakter, om de uttryckligen samtycker till detta.  

 ECB ska sträva efter att nå en uttrycklig överenskommelse om användningen av engelska med 
betydande enheter som står under tillsyn. 

Om en sådan överenskommelse om användningen av engelska upphävs, ska detta endast 
påverka de aspekter av ECB-tillsynsförfarandet som ännu inte har genomförts.  

Deltagare i en muntlig förhandling får begära att bli hörda på ett annat officiellt EU-språk än det 
som används i ECB-tillsynsförfarandet. I så fall kommer tolkning att tillhandahållas under den 
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muntliga förhandlingen, under förutsättning att detta krav har meddelats ECB i tillräckligt god 
tid.  

3. ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till en eller flera enheter, grupper eller andra personer som står 
under tillsyn, utom i de fall som anges i punkt 2, ska antas av ECB på engelska samt på det 
officiella språket i den medlemsstat där varje mottagare har sitt huvudkontor eller hemvist. Om 
den berörda medlemsstaten har mer än ett officiellt språk, ska besluten antas på något av dessa 
språk. Om mottagaren har sitt huvudkontor eller hemvist utanför unionen, ska ECB-
tillsynsbeslutet antas på engelska samt på det språk som har valts enligt punkt 1. Om beslutet 
avser en ansökan från en enhet som står under tillsyn, ska detta beslut antas på engelska samt på 
det språk som används i ansökan.  

4. Om en rättsakt från ECB har antagits på engelska och på ett annat officiellt EU-språk, ska 
samtliga språkversioner ha samma giltighet. 

 

Avdelning 2  

Allmänna bestämmelser om rättssäkerhet för antagande av ECB-tillsynsbeslut 

 

Kapitel 1 

ECB-tillsynsförfaranden 

 

Artikel 25 

Allmänna principer 

1. Alla ECB-tillsynsförfaranden som inleds i enlighet med artikel 4 och avsnitt 2 i kapitel III i 
SSM-förordningen samt del IV i denna förordning ska genomföras i enlighet med artikel 22 i 
SSM-förordningen och bestämmelserna i denna avdelning.  

2. Bestämmelserna i denna avdelning gäller inte för förfaranden som genomförs av den 
administrativa tillsynsnämnden. 

 

Artikel 26 

Parter 

1. Parter i ett ECB-tillsynsförfarande ska vara 

a) de som inkommer med ansökan, 

b) de som ECB avser att rikta eller har riktat ett ECB-tillsynsbeslut till. 

2. Nationella behöriga myndigheter ska inte betraktas som parter.  
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Artikel 27 

Företrädande av part 

1. En part får företrädas av sina rättsliga eller lagstadgade ombud eller av varje annat ombud som 
har skriftlig behörighet att vidta varje åtgärd som rör ECB-tillsynsförfarandet.  

2. Varje återkallande av denna behörighet träder i kraft först när ECB har erhållit ett skriftligt 
återkallande. ECB ska bekräfta att ett sådant återkallande har erhållits. 

3. Om en part har utsett ett ombud i ett ECB-tillsynsförfarande, ska ECB endast kontakta det 
ombud som har utsetts i tillsynsförfarandet, om inte särskilda omständigheter kräver att ECB 
kontaktar parten direkt. I det sistnämnda fallet ska ombudet underrättas.  

  

Artikel 28 

Allmänna skyldigheter för ECB och parterna i ett ECB-tillsynsförfarande  

1. Ett ECB-tillsynsförfarande får inledas på eget initiativ eller på begäran av en part. Om inte 
annat följer av punkt 3 ska ECB fastställa vilka sakförhållanden som är av relevans när den 
antar sitt slutliga beslut i varje ECB-tillsynsförfarande på eget initiativ. 

2. Vid sin bedömning ska ECB beakta samtliga relevanta omständigheter. 

3. Om inte annat följer av unionsrätten ska en part delta i ett ECB-tillsynsförfarande samt bistå 
med att klargöra sakförhållandena. I ECB-tillsynsförfaranden som har inletts på begäran av en 
part får ECB:s fastställande av sakförhållandena begränsas till en begäran om att parten ska 
tillhandahålla relevant faktainformation. 

 

Artikel 29 

Bevisning i ECB:s tillsynsförfaranden 

1. För att fastställa sakförhållandena i ett ärende ska ECB använda sig av den bevisning som anses 
vara lämplig efter en vederbörlig bedömning. 

2. Om inte annat följer av unionsrätten ska parterna bistå ECB med att fastställa sakförhållandena i 
ärendet. Parterna ska i synnerhet sanningsenligt ange de sakförhållanden som de har kännedom 
om, om inte annat följer av de begränsningar som gäller för sanktionsförfaranden enligt 
unionsrätten. 

3. ECB får ange en tidsfrist för när parterna ska ha lämnat eventuell bevisning. 

 

Artikel 30 

Vittnen och experter i ECB-tillsynsförfaranden 

1. ECB får höra vittnen och experter om den bedömer detta vara nödvändigt.  

2. Om ECB utser en expert ska den fastställa expertens uppgift i en överenskommelse samt 
fastställa en tidsfrist för när expertens utlåtande ska vara inlämnat.  
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3. När ECB hör vittnen eller experter ska de ha rätt att ansöka om ersättning för sina kostnader för 
resor och uppehälle. Vittnen ska ha rätt till ersättning för förlorad inkomst och experter ska ha 
rätt till de överenskomna arvodena för utfört arbete när de har lämnat sina utlåtanden. 
Ersättningen ska utbetalas i enlighet med EU-domstolens tillämpliga bestämmelser om 
vittnesersättning respektive expertarvoden. 

4. ECB kan ålägga de personer som anges i artikel 11.1 c i SSM-förordningen att närvara som 
vittnen i ECB:s lokaler eller på en annan plats i en deltagande medlemsstat som ECB har 
fastställt. Om den person som anges i artikel 11.1 c i SSM-förordningen är en juridisk person, 
ska de fysiska personer som företräder denna juridiska person vara skyldiga att närvara i 
enlighet med föregående mening.  

 

Artikel 31 

Rätten att bli hörd  

1. Innan ECB får anta ett ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till en part och som skulle påverka 
denna parts rättigheter negativt, måste denna part ges möjlighet att skriftligen inkomma med 
synpunkter till ECB om sakförhållanden och invändningar som är av relevans för ECB-
tillsynsbeslutet. Om ECB anser att det är lämpligt får parterna ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter om sakförhållanden och invändningar som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet 
under ett möte. Parten ska ges möjlighet att yttra sig genom ett meddelande från ECB där det 
väsentliga innehållet i det planerade ECB-tillsynsbeslutet anges, liksom de väsentliga 
sakförhållanden och invändningar som ECB avser att grunda sitt beslut på. Avsnitt 1 i kapitel III 
i SSM-förordningen ska inte omfattas av bestämmelserna i denna artikel.  

2. Om ECB ger en part möjlighet att yttra sig över sakförhållanden och invändningar som är av 
relevans för ECB-tillsynsbeslutet under ett möte, ska partens frånvaro inte vara skäl nog att 
senarelägga mötet, om det inte finns en godtagbar ursäkt. Om parten har en godtagbar ursäkt får 
ECB senarelägga mötet eller ge parten möjlighet att skriftligen yttra sig över sakförhållanden 
och invändningar som är av relevans för tillsynsbeslutet. ECB ska utarbeta ett skriftligt 
mötesprotokoll som ska undertecknas av parterna samt lämna en kopia av protokollet till 
parterna. 

3. Parten ska principiellt sett ges möjlighet att yttra sig skriftligen inom två veckor efter det att den 
har erhållit meddelandet där det anges vilka sakförhållanden och invändningar som ECB avser 
att grunda antagandet av ECB-tillsynsbeslutet på.  

 Efter ansökan från parten får ECB förlänga denna tidsfrist när så är lämpligt.  

 Under särskilda omständigheter får ECB förkorta tidsfristen till tre arbetsdagar. Tidsfristen ska 
också förkortas till tre arbetsdagar i de situationer som anges i artiklarna 14 och 15 i SSM-
förordningen. 

4. Trots vad som sägs i punkt 3, och om inget annat följer av punkt 5, får ECB anta ett ECB-
tillsynsbeslut som riktar sig till en part och som skulle påverka denna parts rättigheter direkt och 
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negativt, utan att ge denna part möjlighet att yttra sig över de sakförhållanden och invändningar 
som är av relevans för ECB-tillsynsbeslutet innan det antas, om det förefaller nödvändigt att 
fatta ett skyndsamt beslut för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig skada. 

5. Om ett skyndsamt ECB-tillsynsbeslut antas i enlighet med punkt 4, ska parten ges möjlighet att 
skriftligen yttra sig över de sakförhållanden och invändningar som är av relevans för ECB-
tillsynsbeslutet utan otillbörligt dröjsmål efter antagandet. Parten ska principiellt sett ges 
möjlighet att yttra sig skriftligen inom två veckor efter det att ECB-tillsynsbeslutet har 
mottagits. Efter ansökan från parten får ECB förlänga denna tidsfrist, som emellertid inte får 
överstiga sex månader. ECB ska se över ECB-tillsynsbeslutet med anledning av partens 
synpunkter och bekräfta det, återkalla det, ändra det eller återkalla det och ersätta det med ett 
nytt ECB-tillsynsbeslut. 

6. Punkterna 4 och 5 ska inte tillämpas på ECB-tillsynsförfaranden avseende sanktioner enligt 
artikel 18 i SSM-förordningen.  

 

Artikel 32 

Tillgång till akter i ett ECB-tillsynsförfarande 

1. Berörda parters rätt till försvar ska iakttas fullt ut under ECB-tillsynsförfarandet. För detta 
ändamål ska parterna efter det att ECB-tillsynsförfarandet har inletts ha rätt att få tillgång till 
ECB:s akt, med förbehåll för det berättigade intresset som andra juridiska och fysiska personer 
än den berörda parten har av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till akten 
ska inte gälla konfidentiell information. De nationella behöriga myndigheterna ska utan 
otillbörligt dröjsmål överlämna varje inkommen begäran som rör tillgång till akter i samband 
med ECB-tillsynsförfaranden till ECB. 

2. Akterna omfattar samtliga dokument som har erhållits, tagits fram eller sammanställts av ECB 
under ECB-tillsynsförfarandet, oberoende av lagringsmedium. 

3.  Vid tillämpningen av denna artikel ska konfidentiell information i synnerhet omfatta följande:  

a)  ECB:s eller en nationell behörig myndighets interna dokument. 

b)  Korrespondens mellan ECB och en nationell behörig myndighet eller mellan nationella 
behöriga myndigheter. 

4. Inget i denna artikel ska hindra att ECB eller de nationella behöriga myndigheterna röjer eller 
använder upplysningar som är nödvändiga för att bevisa en överträdelse.  

5. ECB får fastställa att tillgång till en akt ska beviljas på ett eller flera av följande sätt, med 
vederbörlig hänsyn till parternas tekniska möjligheter: 

a) Genom en eller flera cd-romskivor eller genom någon annat medium för elektronisk 
datalagring, inbegripet datamedier som kan finnas tillgängliga i framtiden. 

b) Genom att kopior av den tillgängliga akten skickas i pappersform per post. 

c) Genom en inbjudan att ta del av den tillgängliga akten i ECB:s lokaler. 
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Kapitel 2 

ECB-tillsynsbeslut 

 

Artikel 33 

Motivering till ECB-tillsynsbeslut  

1. Om inget annat följer av punkt 2 ska ett ECB-tillsynsbeslut åtföljas av en motivering av 
beslutet.  

2. Motiveringen ska innehålla de väsentliga sakförhållanden och rättsliga skäl som ECB har 
grundat sitt beslut på.  

3. Om inget annat följer av artikel 31.4 ska ECB:s beslut enbart grundas på sådana 
sakförhållanden och invändningar som en part har kunnat yttra sig över. 

 

Artikel 34 

Suspensiv effekt 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 278 i EUF-fördraget och artikel 24.8 i SSM-
förordningen får ECB besluta att tillämpningen av ett ECB-tillsynsbeslut tillfälligt skjuts upp 
antingen a) genom att detta anges i tillsynsbeslutet, eller b) på begäran av tillsynsbeslutets 
mottagare, förutsatt att det inte rör sig om en begäran om omprövning av den administrativa 
omprövningsnämnden. 

 

Artikel 35 

Meddelande om ECB-tillsynsbeslut 
1. ECB får underrätta en part om ett tillsynsbeslut a) muntligen, b) genom personligt 

överlämnande av en kopia av tillsynsbeslutet, c) per rekommenderad försändelse med 

mottagningsbevis, d) per budservice, e) per fax, eller f) elektroniskt, i enlighet med punkt 10. 

2. Om ett ombud har utsetts får ECB underrätta ombudet om ECB-tillsynsbeslutet. I så fall är ECB 

inte skyldig att även underrätta den enhet som står under tillsyn och som företräds av detta 

ombud om ECB-tillsynsbeslutet. 

3. Om ECB-tillsynsbeslutet meddelas muntligen ska meddelande om beslutet anses vara 

överlämnat till mottagaren om en anställd vid ECB har informerat a) berörd fysisk person, om 

det rör sig om en fysisk person, och b) ett auktoriserat mottagande ombud för den juridiska 

person som ECB:s tillsynsbeslut avser, om det rör sig om en juridisk person. I så fall ska en 

skriftlig kopia av ECB-tillsynsbeslutet lämnas till mottagaren utan otillbörligt dröjsmål efter det 

muntliga meddelandet.  
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4. Om ett ECB-tillsynsbeslut meddelas genom rekommenderad försändelse med 

mottagningsbevis, ska meddelandet om ECB-tillsynsbeslutet anses vara överlämnat till 

mottagaren den tionde dagen efter det att brevet har lämnats till postleverantören, om det inte 

framgår av mottagningsbeviset att brevet har mottagits en annan dag.  

5. Om ett ECB-tillsynsbeslut överlämnas genom budservice, ska meddelandet om ECB-

tillsynsbeslutet anses vara överlämnat till mottagaren den tionde dagen efter det att brevet har 

lämnats till budserviceföretaget, om det inte framgår av budserviceföretagets leveranshandling 

att brevet har mottagits en annan dag.  

6. För att punkterna 4 och 5 ska gälla måste ECB-tillsynsbeslutet adresseras till en adress som går 

att använda (dvs. en giltig adress). En giltig adress är som följer:  

 a) För ett ECB-tillsynsförfarande som har inletts på begäran eller efter ansökan från 
mottagaren av ett ECB-tillsynsbeslut: den adress som mottagaren har angett i sin begäran 
eller ansökan.  

 b) För en enhet som står under tillsyn: den senaste företagsadress till huvudkontoret som den 
enhet som står under tillsyn har lämnat till ECB.  

 c) För en fysisk person: den senaste adress som har lämnats till ECB samt om ingen uppgift 
om adress har lämnats till ECB och den fysiska personen är en anställd eller chef vid en 
enhet som står under tillsyn eller också en aktieägare till en sådan enhet: företagsadressen 
för den enhet som står under tillsyn i enlighet med punkt b. 

7. Varje person som är part i ett ECB-tillsynsförfarande ska på begäran lämna en giltig adress till 
ECB.  

8. Om en person är etablerad eller har hemvist i en stat som inte är medlemsstat, får ECB ålägga 
parten att inom en rimlig tidsperiod ange namnet på en auktoriserad mottagare som har hemvist 
i en medlemsstat eller som har företagslokaler i en medlemsstat. Om ingen auktoriserad 
mottagare anges på begäran får varje meddelande överlämnas i enlighet med punkterna 3–5 och 
9 till den adress till parten som är tillgänglig för ECB fram till dess att en sådan auktoriserad 
mottagare har angetts.  

9. Om den person som är mottagare av ett ECB-tillsynsbeslut har lämnat ett faxnummer till ECB, 
får ECB underrätta om ett ECB-tillsynsbeslut genom att översända en kopia av ECB-
tillsynsbeslutet per fax. Mottagaren anses ha underrättats om ECB-tillsynsbeslutet om ECB har 
erhållit en faxbekräftelse om att sändningen har gått iväg.  

10. Om beslutet saknar mottagare får ECB fastställa kriterierna för att överlämna ett ECB-
tillsynsbeslut på elektronisk väg. Ett sådant beslut ska offentliggöras.  

 

Avdelning 3  

Rapportering av överträdelser  
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Artikel 36 

Rapportering av överträdelser 

Varje person får i god tro överlämna en rapport direkt till ECB om denna person har rimliga skäl att 
anse att rapporten kommer att visa att kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella 
holdingföretag eller behöriga myndigheter (inbegripet ECB) har överträtt de rättsakter som avses i 
artikel 4.3 i SSM-förordningen. 

 

Artikel 37 

Lämpligt skydd för rapporter om överträdelser 

1.  Om en person i god tro lämnar en rapport om att enheter som står under tillsyn eller behöriga 
myndigheter anses ha överträtt de rättsakter som avses i artikel 4.3 i SSM-förordningen, ska 
denna rapport behandlas som en skyddad rapport. 

2.  Alla personuppgifter för både den person som lämnar en skyddad rapport och den person som 
påstås ha begått en överträdelse ska skyddas i enlighet med det tillämpliga EU-regelverket om 
uppgiftsskydd. 

3.  ECB får inte röja identiteten på en person som har lämnat en skyddad rapport utan att först ha 
erhållit denna persons uttryckliga medgivande, såvida inte dessa uppgifter måste offentliggöras 
enligt ett domstolsbeslut i samband med ytterligare utredningar eller efterföljande rättsliga 
förfaranden. 

 

Artikel 38 

Förfaranden för uppföljning av rapporter 

1.  ECB ska göra en bedömning av samtliga rapporter gällande betydande enheter som står under 
tillsyn samt rapporter gällande mindre betydande enheter som står under tillsyn i fråga om 
överträdelser av ECB:s förordningar eller beslut. När de nationella behöriga myndigheterna tar 
emot sådana rapporter ska de vidarebefordra dem till ECB utan att röja identiteten på den person 
som har lämnat rapporten, såvida inte denna person har lämnat sitt uttryckliga medgivande.  

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska ECB vidarebefordra rapporter gällande en 
mindre betydande enhet som står under tillsyn till den berörda nationella behöriga myndigheten, 
utan att meddela identiteten på den person som har lämnat rapporten, om inte denna person har 
lämnat sitt uttryckliga medgivande. 

3.  ECB ska utbyta information med de nationella behöriga myndigheterna a) för att bedöma om 
rapporterna har sänts till såväl ECB som den berörda nationella behöriga myndigheten och för 
att samordna arbetet, samt b) för att ta del av resultaten av uppföljningen av de rapporter som 
har vidarebefordrats till de nationella behöriga myndigheterna. 
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4.  ECB ska använda sig av ett rimligt utrymme för skönsmässig bedömning när det fastställs hur 
de inkomna rapporterna ska bedömas och vilka åtgärder som ska vidtas.   

5.  Om överträdelserna anses ha begåtts av enheter som står under tillsyn, ska den berörda enheten 
som står under tillsyn på begäran lämna de upplysningar och dokument som ECB begär för sin 
bedömning av de inkomna rapporterna. 

6.  När det gäller överträdelser som anses ha begåtts av behöriga myndigheter (andra än ECB), ska 
ECB inkomma med en framställan till den berörda behöriga myndigheten om att yttra sig över 
de rapporterade sakförhållandena. 

7.  I ECB:s årliga rapport som beskrivs i artikel 20.2 i SSM-förordningen ska ECB kortfattat eller 
sammanfattande informera om dessa rapporter, så att det inte är möjligt att identifiera enskilda 
enheter eller personer som står under tillsyn. 
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DEL IV 

FASTSTÄLLANDE AV OM EN ENHET SOM STÅR UNDER TILLSYN HAR STATUS SOM 
BETYDANDE ELLER MINDRE BETYDANDE 

 

Avdelning 1 

Allmänna bestämmelser om klassificeringen som betydande eller mindre betydande 

 

Artikel 39 

Klassificering av en enhet som står under tillsyn på individuell nivå som betydande 

1. En enhet som står under tillsyn ska betraktas som betydande enhet som står under tillsyn om 
ECB fastställer detta i ett ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till den berörda enhet som står under 
tillsyn enligt artiklarna 43–49, där de underliggande skälen till detta beslut förklaras. 

2. En enhet som står under tillsyn ska inte längre klassificeras som betydande enhet som står under 
tillsyn om ECB fastställer detta i ett ECB-tillsynsbeslut som riktar sig till enheten där de 
underliggande skälen till detta beslut förklaras, nämligen att det är en mindre betydande enhet 
som står under tillsyn eller att enheten inte längre står under tillsyn.  

3. En enhet som står under tillsyn kan klassificeras som betydande enhet som står under tillsyn på 
grundval av ettdera av följande: 

a) Storleken, som fastställs enligt artiklarna 50–55 (nedan kallat storlekskriteriet). 

b) Betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, som fastställs 
enligt artiklarna 56–58 (nedan kallat kriteriet om ekonomisk betydelse). 

c) Betydelsen av gränsöverskridande verksamheter, som fastställs i enlighet med 
artiklarna 59 och 60 (nedan kallat kriteriet om gränsöverskridande verksamheter). 

d) Begärt eller mottaget direkt offentligt finansiellt stöd från Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM), som fastställs i enlighet med artiklarna 61–64 (nedan kallat 
kriteriet om direkt offentligt finansiellt stöd). 

e) Det faktum att enheten som står under tillsyn är ett av de tre mest betydande 
kreditinstituten i en deltagande medlemsstat, som fastställs i enlighet med artiklarna 65 
och 66 (nedan kallat kriteriet om de tre mest betydande kreditinstituten). 

4. Betydande enheter som står under tillsyn ska omfattas av ECB:s direkta tillsyn, om inte 
särskilda omständigheter motiverar att tillsynen utförs av den berörda nationella behöriga 
myndigheten i enlighet med avdelning 9 i denna del. 

5. ECB ska också utöva direkt tillsyn över en mindre betydande enhet eller grupp som står under 
tillsyn enligt ett ECB-tillsynsbeslut som har antagits i enlighet med artikel 6.5 b i SSM-
förordningen, så att ECB kommer att utöva alla relevanta befogenheter som avses i artikel 6.4 i 
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SSM-förordningen. Vid tillämpning av den gemensamma tillsynsmekanismen ska en sådan 
mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande. 

6. Innan de beslut som avses i denna artikel fattas ska ECB samråda med de berörda nationella 
behöriga myndigheterna. Varje ECB-tillsynsbeslut som avses i denna artikel ska även meddelas 
berörda nationella behöriga myndigheter. 

 

Artikel 40 

Klassificering av enheter som står under tillsyn och som ingår i en grupp som betydande 

1. Om en eller flera enheter som står under tillsyn ingår i en grupp som står under tillsyn, ska 
kriterierna för att avgöra om de är betydande fastställas på högsta konsolideringsnivå i de 
deltagande medlemsstaterna i enlighet med de bestämmelser som fastställs i avdelningarna 3–7 i 
del IV. 

2. Varje enhet som står under tillsyn och som ingår i en grupp som står under tillsyn ska betraktas 
som betydande enhet som står under tillsyn under någon av följande omständigheter: 

a) Om den grupp som står under tillsyn uppfyller storlekskriteriet, kriteriet om 
ekonomisk betydelse eller kriteriet om gränsöverskridande verksamheter på högsta 
konsolideringsnivå inom de deltagande medlemsstaterna.  

b) Om en av de enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står 
under tillsyn uppfyller kriteriet om direkt offentligt finansiellt stöd.  

c) Om en av de enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp som står 
under tillsyn är ett av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat. 

3.  Om en grupp som står under tillsyn fastställs vara betydande eller fastställs inte längre vara 
betydande, ska ECB anta ett ECB-tillsynsbeslut om klassificeringen som betydande enhet som 
står under tillsyn eller om upphävande av klassificeringen som betydande enhet som står under 
tillsyn, där start- och slutdag anges för ECB:s direkta tillsyn över varje enhet som står under 
tillsyn och som ingår i den grupp som står under tillsyn i enlighet med kriterierna och 
förfarandena i artikel 39. 

 

Artikel 41 

Särskilda bestämmelser för filialer till kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande 
medlemsstater  

1. Samtliga filialer som öppnas i samma deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är 
etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska vid tillämpning av denna förordning anses utgöra 
en separat enhet som står under tillsyn. 

2. Filialer som öppnas i olika deltagande medlemsstater av ett kreditinstitut som är etablerat i en 
icke-deltagande medlemsstat ska vid tillämpning av denna förordning behandlas individuellt 
som separata enheter som står under tillsyn. 
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3. Filialer till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska bedömas 
individuellt som separata enheter som står under tillsyn samt separat från dotterföretag till 
samma kreditinstitut, när det fastställs om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen 
är uppfyllt. Punkt 1 påverkas inte av detta. 

 

Artikel 42 

Särskilda bestämmelser för dotterföretag till kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande 
medlemsstater och tredjeländer 

1. Dotterföretag som är etablerade i en eller flera deltagande medlemsstater av ett kreditinstitut 
som har huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland ska bedömas separat 
från kreditinstitutets filialer när det fastställs om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-
förordningen är uppfyllt.  

2. Dotterföretag som a) är etablerade i en deltagande medlemsstat, b) ingår i en grupp vars 
moderföretag har huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland och c) inte 
ingår i en grupp som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna ska bedömas separat när 
det fastställs om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen är uppfyllt. 

 

Avdelning 2 

Förfarande för att klassificera enheter som står under tillsyn som betydande enheter som står 
under tillsyn 

 

Kapitel 1 

Klassificering av en enhet som står under tillsyn som betydande 

 

Artikel 43 

Omprövning av status för en enhet som står under tillsyn 

1. Om inget annat anges i denna förordning ska ECB åtminstone årligen ompröva om en 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn fortfarande uppfyller något av kriterierna i 
artikel 6.4 i SSM-förordningen. 

2. Om inget annat anges i denna förordning ska varje nationell behörig myndighet åtminstone 
årligen ompröva om en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn fortfarande 
uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen. Rör det sig om en mindre 
betydande grupp som står under tillsyn, ska denna omprövning utföras av berörd nationell 
behörig myndighet i den deltagande medlemsstat där moderföretaget är etablerat, fastställt på 
högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna. 
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3. Efter att ha erhållit relevant information får ECB när som helst ompröva a) om en enhet som 
står under tillsyn uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen, och b) om en 
betydande enhet som står under tillsyn inte längre uppfyller kriterierna i artikel 6.4 i SSM-
förordningen. 

4. Om en nationell behörig myndighet bedömer att en mindre betydande enhet eller grupp som står 
under tillsyn uppfyller något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen, ska berörd 
nationell behörig myndighet underrätta ECB utan otillbörligt dröjsmål. 

5. På begäran av ECB eller en nationell behörig myndighet ska ECB och berörd nationell behörig 
myndighet samarbeta när det gäller att fastställa om något av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-
förordningen är uppfyllt för en enhet eller grupp som står under tillsyn. 

6. Om ECB a) beslutar att åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under 
tillsyn eller b) beslutar att ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn 
ska upphöra, ska ECB och berörd nationell behörig myndighet samarbeta för att säkerställa en 
smidig överföring av tillsynsbefogenheterna. Framför allt ska en rapport med en redogörelse för 
tillsynshistorik och riskprofil för den enhet som står under tillsyn utarbetas av den berörda 
nationella behöriga myndigheten när ECB åtar sig den direkta tillsynen över en enhet som står 
under tillsyn samt av ECB när den berörda nationella behöriga myndigheten får 
tillsynsbefogenhet för den berörda enheten. 

7. ECB ska fastställa om en enhet eller grupp som står under tillsyn är betydande med hjälp av 
kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen enligt den turordning som anges där, nämligen: 
a) storleken, b) betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, 
c) betydelsen av gränsöverskridande verksamheter, d) begärt eller mottaget offentligt 
ekonomiskt stöd direkt från ESM, e) det faktum att den är ett av de tre mest betydande 
kreditinstituten i en deltagande medlemsstat. 

 

Artikel 44 

Förfarande som ska tillämpas för att fastställa betydelsen av en enhet som står under tillsyn  

1. Inom den tidsram som anges i artikel 45 ska ECB skriftligen underrätta varje enhet som står 
under tillsyn om ett ECB-tillsynsbeslut om att en enhet eller grupp som står under tillsyn har 
klassificerats som betydande samt även underrätta berörd nationell behörig myndighet om detta 
beslut.  

2. För enheter som står under tillsyn och som inte har underrättats av ECB enligt punkt 1 ska den 
förteckning som avses i artikel 49.2 utgöra ett meddelande om att de har klassificerats som 
mindre betydande. 

3. ECB ska ge varje berörd enhet som står under tillsyn möjlighet att skicka skriftliga inlagor 
innan ett ECB-tillsynsbeslut enligt punkt 1 antas. 
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4. ECB ska dessutom i enlighet med artikel 39.6 ge berörda nationella behöriga myndigheter 
möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter och kommentarer och dessa ska vederbörligen 
övervägas av ECB. 

5. En enhet eller grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande enhet eller grupp 
som står under tillsyn räknat från den dag då ECB-tillsynsbeslutet där det fastställs att den är en 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn meddelades. 

 

Kapitel 2 

Inledande och upphörande av ECB:s direkta tillsyn 

 

Artikel 45  

Inledande av ECB:s direkta tillsyn  

1. ECB ska i ett ECB-tillsynsbeslut ange vilken dag banken kommer att åta sig den direkta 
tillsynen över en enhet som står under tillsyn och som har klassificerats som betydande enhet 
som står under tillsyn. Detta beslut får vara samma beslut som avses i artikel 44.1. Om inget 
annat följer av punkt 2 ska ECB underrätta varje berörd enhet som står under tillsyn om detta 
beslut minst en månad före den dag då den kommer att åta sig den direkta tillsynen. 

2. Om ECB åtar sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn antingen 
på grundval av att direkt offentligt finansiellt stöd har begärts eller mottagits från ESM, ska 
ECB underrätta varje berörd enhet som står under tillsyn om det beslut som avses i punkt 1 i 
vederbörlig tid, minst en vecka före den dag då den kommer att åta sig den direkta tillsynen. 

3. ECB ska lämna kopior av de beslut som avses i punkt 1 till de berörda nationella behöriga 
myndigheterna. 

4. ECB ska åta sig den direkta tillsynen över en enhet som står under tillsyn senast tolv månader 
efter den dag då ECB underrättar den enhet som står under tillsyn om ett ECB-tillsynsbeslut 
enligt artikel 44.1. 

 

Artikel 46 

Upphörande av ECB:s direkta tillsyn 

1. När ECB fastställer att ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn ska 
upphöra, ska ECB utfärda ett ECB-tillsynsbeslut till varje berörd enhet som står under tillsyn, 
med angivande av dag då den direkta tillsynen ska upphöra och skäl till detta. ECB ska anta ett 
sådant beslut minst en månad före den dag då ECB:s direkta tillsyn kommer att upphöra. ECB 
ska även lämna en kopia av detta beslut till de berörda nationella behöriga myndigheterna. 

2. Innan ett beslut enligt punkt 1 utfärdas får de berörda enheter som står under tillsyn komma med 
skriftliga inlagor.  
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3. Varje ECB-tillsynsbeslut med specificerad dag för när ECB:s direkta tillsyn över en enhet som 
står under tillsyn ska upphöra får utfärdas tillsammans med beslutet om att enheten som står 
under tillsyn ska klassificeras som mindre betydande. 

 

Artikel 47 

Skäl till att ECB:s direkta tillsyn ska upphöra  

1. Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av a) sin 
storlek, b) betydelsen för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat, eller 
c) betydelsen av gränsöverskridande aktiviteter, eller för att den ingår i en grupp som står under 
tillsyn och som uppfyller minst ett av dessa kriterier, ska ECB anta ett ECB-tillsynsbeslut om att 
dess klassificering som betydande enhet som står under tillsyn samt dess direkta tillsyn ska 
upphöra om inget av de tre ovannämnda kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen har 
uppfyllts under tre på varandra följande kalenderår, antingen på individuell nivå eller av den 
grupp som står under tillsyn som enheten som står under tillsyn ingår i.  

2. Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av att direkt 
offentligt finansiellt stöd har begärts från ESM för a) egen räkning, b) den grupp som står under 
tillsyn som enheten som står under tillsyn ingår i, eller c) en enhet som står under tillsyn som 
ingår i den gruppen och som inte är betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-
tillsynsbeslut om att klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn samt den 
direkta tillsynen ska upphöra om det direkta offentliga finansiella stödet har avslagits, helt 
återlämnats eller avslutats. Om det direkta offentliga finansiella stödet har återlämnats eller 
avslutats, får ett sådant beslut tas senast tre kalenderår efter det att detta stöd helt har 
återlämnats eller avslutats.  

3. Om en enhet som står under tillsyn har klassificerats som betydande på grundval av att det är ett 
av de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat, vilket har fastställts i 
enlighet med artiklarna 65–66, eller ingår i den grupp som står under tillsyn med ett sådant 
kreditinstitut och inte är betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-tillsynsbeslut om att 
klassificeringen som betydande enhet som står under tillsyn samt den direkta tillsynen ska 
upphöra om den berörda enheten som står under tillsyn inte har varit ett av de tre mest 
betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat under tre på varandra följande 
kalenderår. 

4. Om en enhet som står under tillsyn omfattas av ECB:s direkta tillsyn enligt ett ECB-
tillsynsbeslut som har antagits i enlighet med artikel 6.5 b i SSM-förordningen och inte är 
betydande av andra skäl, ska ECB anta ett ECB-tillsynsbeslut om att ECB:s direkta tillsyn ska 
upphöra om det inom dess rimliga utrymme för skönsmässig bedömning inte längre krävs direkt 
tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard. 
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Artikel 48 

Pågående förfaranden 

1. Om behörigheten mellan ECB och en nationell behörig myndighet ska ändras, ska den 
myndighet vars behörighet kommer att upphöra (nedan kallad myndighet vars behörighet 
upphör) underrätta den myndighet som får behörighet (nedan kallad myndighet som övertar 
tillsynen) om varje tillsynsförfarande som har inletts formellt och som kräver beslut. Den 
myndighet vars behörighet upphör ska lämna denna information omedelbart efter att ha fått 
kännedom om en kommande behörighetsändring. Den myndighet vars behörighet upphör ska 
uppdatera denna information kontinuerligt, och som allmän regel en gång i månaden, när det 
finns ny information att rapportera om ett tillsynsförfarande. Den myndighet som övertar 
tillsynen får i vederbörligen motiverade fall tillåta att rapporteringen inte sker lika ofta. Med 
tillsynsförfarande avses vid tillämpning av artiklarna 48 och 49 ett tillsynsförfarande som 
genomförs av ECB eller en nationell behörig myndighet. 

 Före behörighetsändringen ska den myndighet vars behörighet upphör ta kontakt med den 
myndighet som övertar tillsynen utan otillbörligt dröjsmål efter det att ett nytt tillsynsförfarande 
som kräver beslut formellt har inletts. 

2. Om tillsynsbehörigheten ändras ska den myndighet vars behörighet upphör vidta åtgärder för att 
avsluta alla pågående tillsynsförfaranden som kräver beslut före den dag då tillsynsbehörigheten 
ska ändras. 

3. Om ett formellt inlett tillsynsförfarande som kräver beslut inte kan slutföras före den dag då 
tillsynsbehörigheten ska ändras, ska den myndighet vars behörighet upphör alltjämt vara 
behörig att slutföra detta pågående tillsynsförfarande. För detta ändamål ska den myndighet vars 
behörighet upphör också behålla alla relevanta befogenheter till dess att tillsynsförfarandet har 
slutförts. Den myndighet vars behörighet upphör ska avsluta det pågående tillsynsförfarandet i 
fråga i enlighet med tillämplig lag inom ramen för sina kvarvarande befogenheter. Den 
myndighet vars behörighet upphör ska underrätta den myndighet som övertar tillsynen innan 
beslut fattas i ett tillsynsförfarande som pågick innan behörighetsändringen ägde rum. Den ska 
överlämna en kopia av det beslut som har fattats samt alla relevanta dokument som avser 
beslutet till den myndighet som övertar tillsynen. 

4. Genom undantag från punkt 3 får ECB besluta att, i samråd med berörd nationell behörig 
myndighet, överta det aktuella tillsynsförfarandet inom en månad efter det att den information 
som krävs för att slutföra bedömningen av det formellt inledda relevanta tillsynsförfarandet har 
erhållits. Om det enligt nationell rätt krävs ett ECB-tillsynsbeslut innan den bedömningsperiod 
som anges i föregående mening har löpt ut, ska den nationella behöriga myndigheten lämna den 
information som krävs till ECB och i synnerhet ange inom vilken tidsram som ECB måste 
besluta om den avser att överta förfarandet eller ej. Om ECB övertar ett tillsynsförfarande ska 
den underrätta berörd nationell behörig myndighet samt parterna i dess beslut om att överta det 
aktuella tillsynsförfarandet. 
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5. ECB och den berörda nationella behöriga myndigheten ska samarbeta kring slutförandet av alla 
pågående förfaranden och får utbyta all relevant information för detta ändamål. 

6. Denna artikel ska inte gälla gemensamma förfaranden. 

 

Kapitel 3 

Förteckning över enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 49 

Offentliggörande 

1. ECB ska offentliggöra en förteckning med namnet på varje enhet eller grupp som står under 
tillsyn och som omfattas av ECB:s direkta tillsyn samt den specifika rättsliga grunden för denna 
direkta tillsyn. Om klassificeringen som betydande grundas på storlekskriteriet ska denna 
förteckning omfatta det sammanlagda värdet av tillgångarna för den enhet eller grupp som står 
under tillsyn. ECB ska även offentliggöra namnet på de enheter som står under tillsyn och som 
visserligen uppfyller ett av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen och därför skulle 
uppfylla villkoren för att vara betydande, men som på grund av särskilda omständigheter enligt 
avdelning 9 i del IV ändå betraktas som mindre betydande av ECB och därför inte omfattas av 
ECB:s direkta tillsyn. 

2. ECB ska offentliggöra en förteckning med namnet på varje enhet som står under tillsyn av en 
nationell behörig myndighet samt namnet på denna berörda myndighet. 

3. De förteckningar som avses i punkterna 1 och 2 ska offentliggöras elektroniskt och vara 
tillgängliga på ECB:s webbplats. 

4. De förteckningar som avses i punkterna 1 och 2 ska uppdateras regelbundet, minst en gång i 
kvartalet. 

 

Avdelning 3 

Fastställande av betydelse på grundval av storlek 

 

Artikel 50 

Fastställande av betydelse på grundval av storlek 

1. Om en enhet eller grupp som står under tillsyn är betydande utifrån storlekskriteriet eller ej ska 
fastställas på grundval av det sammanlagda värdet av dess tillgångar. 

2. En enhet eller grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande om det 
sammanlagda värdet av dess tillgångar överstiger 30 miljarder euro (nedan kallad 
storlekströskelvärde). 
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Artikel 51 

Grund för att fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande på grundval av storlek 

1. Om den enhet som står under tillsyn ingår i en grupp som står under tillsyn, ska det 
sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval av den gruppbaserade 
tillsynsrapporteringen vid årets slut för den grupp som står under tillsyn i enlighet med 
tillämplig rätt. 

2. Om de sammanlagda tillgångarna inte kan fastställas på grundval av de uppgifter som avses i 
punkt 1, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställas på grundval av de senaste 
reviderade konsoliderade årsredovisningarna som har upprättats enligt IFRS samt, om sådana 
årsredovisningar inte finns tillgängliga, på grundval av de konsoliderade årsredovisningar som 
har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. 

3. Om den enhet som står under tillsyn inte ingår i en grupp som står under tillsyn, ska det 
sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval av den individuella 
tillsynsrapporteringen vid årets slut i enlighet med tillämplig rätt. 

4. Om de sammanlagda tillgångarna inte kan fastställas med hjälp av de uppgifter som avses i 
punkt 3, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställas på grundval av de senaste 
reviderade årsredovisningar som har upprättats enligt tillämplig IFRS inom unionen i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/200213 samt, om sådana 
årsredovisningar inte är tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i 
enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. 

5. Om den enhet som står under tillsyn är en filial till ett kreditinstitut som är etablerad i en icke-
deltagande medlemsstat, ska det sammanlagda värdet av dess tillgångar fastställas på grundval 
av de statistiska uppgifter som har rapporterats enligt förordning (EG) nr 25/2009 
(ECB/2008/32). 

 

Artikel 52 

Grund för att fastställa betydelse på grundval av storleken i särskilda fall eller undantagsfall 

1. Om det sker en exceptionell väsentlig förändring av de omständigheter som är relevanta för att 
fastställa betydelse på grundval av storlekskriteriet för en mindre betydande enhet som står 
under tillsyn, ska den berörda nationella behöriga myndigheten undersöka om 
storlekströskelvärdet alltjämt är uppfyllt. 

 Om en sådan förändring avser en betydande enhet som står under tillsyn, ska ECB undersöka 
om storlekströskelvärdet alltjämt är uppfyllt. 

13  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (EGT L 243,11.9.2002, s. 1). 
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 En exceptionell väsentlig förändring av omständigheter som är relevanta för att fastställa 
betydelsen på grundval av storlekskriteriet ska omfatta något av följande: a) fusion av två eller 
flera kreditinstitut, b) försäljning eller överlåtelse av en betydande affärsdivision, c) överlåtelse 
av aktier i ett kreditinstitut så att det inte längre ingår i samma grupp som står under tillsyn så 
som det gjorde före försäljningen, d) ett slutgiltigt beslut om att genomföra en ordnad 
likvidation av den enhet (eller grupp) som står under tillsyn, e) jämförbara faktiska situationer. 

2. En mindre betydande enhet som står under tillsyn samt, när det gäller en mindre betydande 
grupp som står under tillsyn, den mindre betydande enhet som står under tillsyn på högsta 
konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna ska underrätta den berörda nationella 
behöriga myndigheten om varje förändring enligt punkt 1. 

En betydande enhet som står under tillsyn samt, när det gäller en betydande grupp som står 
under tillsyn, den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande 
medlemsstaterna ska underrätta ECB om varje förändring enligt punkt 1. 

3.  Genom undantag från treårsregeln enligt artikel 47.1 samt när det föreligger exceptionella 
förändringar av omständigheter enligt punkt 1 ska ECB i samråd med de nationella behöriga 
myndigheterna besluta om de berörda enheter som står under tillsyn är betydande eller mindre 
betydande samt från vilken dag som tillsynen ska utföras av ECB eller de nationella behöriga 
myndigheterna. 

 

Artikel 53 

Grupper av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen 

1. När betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska den grupp som står under 
tillsyn och inbegriper företag som omfattas av den sammanställda redovisningen omfatta 
företag för vilka det enligt unionsrätten måste genomföras en konsolidering för tillsynsändamål. 

2. När betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska den grupp som står under 
tillsyn och inbegriper företag som omfattas av den sammanställda redovisningen inkludera 
dotterföretag och filialer i a) icke-deltagande medlemsstater och b) tredjeländer. 

 

 

Artikel 54 

Konsolideringsmetod 

Konsolideringsmetod ska vara den som enligt unionsrätten tillämpas för tillsynsändamål. 

 

Artikel 55 

Metod för att beräkna sammanlagda tillgångar 
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När ett kreditinstituts betydelse ska fastställas på grundval av storlekskriteriet ska ”det sammanlagda 
värdet av tillgångarna” härledas från raden ”summa tillgångar” i en balansräkning som har upprättats i 
enlighet med unionsrätten för tillsynsändamål.  

 

Avdelning 4 

Fastställande av betydelse på grundval av betydelsen för ekonomin i unionen eller någon 
deltagande medlemsstat 

 

Artikel 56 

Tröskelvärde för nationell ekonomisk betydelse 

En enhet som står under tillsyn och som är etablerad i en deltagande medlemsstat eller en grupp som 
står under tillsyn och vars moderföretag är etablerat i en deltagande medlemsstat ska klassificeras som 
betydande på grundval av dess betydelse för ekonomin i den berörda deltagande medlemsstaten om 

A : B ≥  0,2 (tröskelvärde för nationell ekonomisk betydelse) och 

A ≥  5 miljarder euro 

där 

A.  är det sammanlagda värdet av tillgångar som har fastställts i enlighet med artiklarna 51–55 för 
ett visst kalenderår, och 

B  är bruttonationalprodukten till marknadspris såsom den definieras i punkt 8.89 i bilaga A till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det 
europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen14 (ENS 2010) och 
som har offentliggjorts av Eurostat för ett visst kalenderår. 

 

Artikel 57 

Kriterier för att fastställa betydelse på grundval av betydelsen för ekonomin i unionen eller 
någon deltagande medlemsstat 

1. ECB ska i synnerhet beakta följande kriterier vid sin bedömning av om en enhet eller grupp som 
står under tillsyn är betydande för ekonomin i unionen eller någon deltagande medlemsstat av 
andra skäl än dem som anges i artikel 56: 

a) Vilken betydelse som den enhet eller grupp som står under tillsyn har för vissa 
ekonomiska sektorer i unionen eller en deltagande medlemsstat. 

b) Graden av sammanlänkning mellan den enhet eller grupp som står under tillsyn och 
ekonomin i unionen eller en deltagande medlemsstat. 

14  EUT L 174, 26.6.2013, s. 1 
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c) Möjligheten att ersätta den enhet eller grupp som står under tillsyn som marknadsaktör 
såväl som tjänsteleverantör till kunder.  

d) Den affärsmässiga, strukturella och operativa komplexiteten för den enhet eller grupp 
som står under tillsyn.  

2. Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt. 

 

 

Artikel 58 

Fastställande av betydelse på grundval av betydelsen för ekonomin i någon deltagande 
medlemsstat på begäran av en nationell behörig myndighet 

1. En nationell behörig myndighet får underrätta ECB om att den anser att en enhet som står under 
tillsyn är betydande för den inhemska ekonomin. 

2. ECB ska bedöma meddelandet från den nationella behöriga myndigheten på grundval av de 
kriterier som fastställs i artikel 57.1. 

3. Artikel 57 ska gälla på samma sätt. 

 

Avdelning 5 

Fastställande av betydelse på grundval av betydelsen av gränsöverskridande verksamheter 

 

Artikel 59 

Kriterier för att fastställa betydelse på grundval av betydelsen av gränsöverskridande 
verksamheter för en grupp som står under tillsyn 

 1. ECB får endast betrakta en grupp som står under tillsyn som betydande på grundval av dess 
gränsöverskridande verksamheter om moderföretaget till en grupp som står under tillsyn har 
etablerade dotterföretag, som själva är kreditinstitut, i fler än en annan deltagande medlemsstat. 

2. ECB får endast betrakta en grupp som står under tillsyn som betydande på grundval av dess 
gränsöverskridande verksamheter om 

a) andelen gränsöverskridande tillgångar i förhållande till de sammanlagda tillgångarna 
överskrider 10 %, eller 

b) andelen gränsöverskridande skulder i förhållande till de sammanlagda skulderna 
överskrider 10 %.  

3. Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt. 

 

Artikel 60 

Gränsöverskridande tillgångar och skulder 
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1. För en grupp som står under tillsyn avser gränsöverskridande tillgångar den andel av de 
sammanlagda tillgångarna där motparten är ett kreditinstitut eller annan juridisk eller fysisk 
person som är belägen i en annan deltagande medlemsstat än den medlemsstat där 
moderföretaget till den berörda grupp som står under tillsyn har sitt huvudkontor. 

2. För en grupp som står under tillsyn avser gränsöverskridande skulder den andel av de 
sammanlagda skulderna där motparten är ett kreditinstitut eller annan juridisk eller fysisk 
person som är belägen i en annan deltagande medlemsstat än den medlemsstat där 
moderföretaget till den berörda grupp som står under tillsyn har sitt huvudkontor. 

 

Avdelning 6 

Fastställande av betydelse på grundval av begärt eller mottaget offentligt finansiellt stöd från 
ESM 

 

Artikel 61 

Begärt eller mottaget direkt offentligt finansiellt stöd från ESM 

1. Direkt offentligt finansiellt stöd begärs till en enhet som står under tillsyn när en ESM-medlem 
begär att finansiellt stöd ska beviljas denna enhet av ESM i enlighet med ett beslut som har 
fattats av ESM-rådet enligt artikel 19 i fördraget om inrättande av Europeiska 
stabilitetsmekanismen när det gäller omedelbar återkapitalisering av ett kreditinstitut samt när 
detta sker med de instrument som har antagits enligt det beslutet. 

2. Direkt offentligt finansiellt stöd tas emot av ett kreditinstitut när det finansiella stödet har tagits 
emot av kreditinstitutet enligt det beslut och de instrument som avses i punkt 1. 

 

Artikel 62 

De nationella behöriga myndigheternas skyldighet att underrätta ECB om att offentligt 
finansiellt stöd kan komma att begäras eller tas emot av en mindre betydande enhet som står 

under tillsyn 

1.  Utan att det påverkar skyldigheten enligt artikel 96 att underrätta ECB om en försämring av den 
finansiella situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn, ska den nationella 
behöriga myndigheten underrätta ECB så snart den får kännedom om att offentligt finansiellt 
stöd kan behöva beviljas på nationell nivå indirekt från ESM och/eller av ESM till en mindre 
betydande enhet som står under tillsyn. 

2.  Den nationella behöriga myndigheten ska lämna sin bedömning av den finansiella situationen 
för en mindre betydande enhet som står under tillsyn först till ECB för övervägande och därefter 
till ESM, utom i vederbörligen motiverade brådskande fall.  

 

Artikel 63 
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Inledande och upphörande av den direkta tillsynen 

1. En enhet som står under tillsyn och som är föremål för en begäran om direkt offentligt 
finansiellt stöd från ESM eller som har erhållit direkt offentligt finansiellt stöd från ESM ska 
klassificeras som betydande enhet som står under tillsyn från och med den dag då direkt 
offentligt finansiellt stöd har begärts för dess räkning. 

2. Den dag då ECB ska åta sig den direkta tillsynen ska specificeras i ett ECB-tillsynsbeslut i 
enlighet med avdelning 2. 

3. Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt. 

 

Artikel 64 

Tillämpningsområde 

Om direkt offentligt finansiellt stöd har begärts för en enhet som står under tillsyn och som ingår i en 
grupp som står under tillsyn, ska samtliga enheter som står under tillsyn och som ingår i den grupp 
som står under tillsyn klassificeras som betydande.  

 

Avdelning 7 

Fastställande av betydelse på grundval av att den enhet som står under tillsyn är ett av de tre 
mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat 

 

Artikel 65 

Kriterier för att fastställa de tre mest betydande kreditinstituten i en deltagande medlemsstat 

1. Ett kreditinstitut eller en grupp som står under tillsyn ska klassificeras som betydande om det 
rör sig om ett av de tre mest betydande kreditinstituten eller en av de tre mest betydande 
grupperna som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat. 

2. Vid identifieringen av de tre mest betydande kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn i 
en deltagande medlemsstat ska ECB och berörd nationell behörig myndighet beakta storleken 
för enheten respektive gruppen som står under tillsyn, vilken fastställs enligt artiklarna 50–55. 

 

Artikel 66 

Omprövningsprocess 

1. För varje deltagande medlemsstat ska ECB senast den 1 oktober varje kalenderår fastställa om 
tre kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn med ett moderföretag som är etablerat i 
varje deltagande medlemsstat bör klassificeras som betydande enheter som står under tillsyn. 

2. På begäran av ECB ska de nationella behöriga myndigheterna senast den 1 oktober innevarande 
kalenderår underrätta ECB om de tre mest betydande kreditinstitut eller grupper som står under 
tillsyn och som är etablerade i deras respektive deltagande medlemsstater. De tre mest 
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betydande kreditinstitut eller grupper som står under tillsyn ska fastställas av de nationella 
behöriga myndigheterna på grundval av kriterierna i artiklarna 50–55. 

3. För vart och ett av de tre mest betydande kreditinstituten eller var och en av de grupper som står 
under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna ska berörd nationell behörig myndighet lämna en 
rapport till ECB med en redogörelse för tillsynshistorik och riskprofil i respektive fall, om inte 
det kreditinstitut eller den grupp som står under tillsyn redan har klassificerats som betydande. 

 När den information som avses i punkt 2 har tagits emot ska ECB genomföra en egen 
bedömning. ECB får för detta ändamål begära att berörd nationell behörig myndighet ska lämna 
all information som är av betydelse. 

4. Om ett eller flera av de tre mest betydande kreditinstituten eller en eller flera av de grupper som 
står under tillsyn i en deltagande medlemsstat inte har klassificerats som betydande enheter som 
står under tillsyn den 1 oktober ett visst år, ska ECB anta ett beslut i enlighet med avdelning 2 
för vart och ett av de tre mest betydande kreditinstitut eller var och en av de tre mest betydande 
grupper som står under tillsyn och som inte klassificeras som betydande. 

5. Artikel 52.3 ska gälla på samma sätt.  

 

Avdelning 8 

ECB-beslut om direkt tillsyn över mindre betydande enheter som står under tillsyn enligt 
artikel 6.5 b i SSM-förordningen 

 

Artikel 67 

Kriterier för ett beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen 

1. Enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen får ECB genom ett ECB-tillsynsbeslut när som helst 
besluta att själv utöva direkt tillsyn över en mindre betydande enhet eller grupp som står under 
tillsyn i de fall då det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög 
tillsynsstandard. 

2. Innan ECB fattar beslut enligt punkt 1 ska bland annat följande faktorer beaktas: 

a) Om den mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn nästan uppfyller något 
av kriterierna i artikel 6.4 i SSM-förordningen. 

b) Graden av sammanlänkning mellan den mindre betydande enhet eller grupp som står 
under tillsyn och andra kreditinstitut. 

 c) Om den mindre betydande enhet som står under tillsyn är ett dotterföretag till en enhet 
som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en icke-deltagande medlemsstat 
eller ett tredjeland och har etablerat ett eller flera dotterföretag, som även är kreditinstitut, 
eller en eller flera filialer i deltagande medlemsstater, varav en eller flera är betydande. 

 d) Det faktum att ECB:s instruktioner inte har följts av den nationella behöriga 
myndigheten. 
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 e) Det faktum att den nationella behöriga myndigheten inte har följt de åtgärder som avses i 
artikel 4.3 första stycket i SSM-förordningen. 

 f) Det faktum att den mindre betydande enhet som står under tillsyn har begärt eller erhållit 
indirekt finansiellt stöd från EFSF eller ESM. 

 

Artikel 68 

Förfarande för att utarbeta ett beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen på begäran av en 
nationell behörig myndighet 

1. På begäran av en nationell behörig myndighet ska ECB bedöma om det är nödvändigt att utöva 
direkt tillsyn enligt SSM-förordningen över en mindre betydande enhet eller grupp som står 
under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard. 

2. I den nationella behöriga myndighetens begäran ska det a) fastställas för vilken mindre 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn som den nationella behöriga myndigheten 
anser att ECB bör åta sig direkt tillsyn, samt b) anges varför det är nödvändigt att ECB utövar 
tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard. 

3.  Den nationella behöriga myndighetens begäran ska åtföljas av en rapport med en redogörelse 
för tillsynshistorik och riskprofil för den berörda mindre betydande enhet eller grupp som står 
under tillsyn. 

4. Om ECB inte tillgodoser den nationella behöriga myndighetens begäran, ska banken samråda 
med den berörda nationella behöriga myndigheten innan den gör sin slutliga bedömning av om 
det är nödvändigt att ECB utövar tillsyn över denna mindre betydande enhet eller grupp som 
står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard. 

5. Om ECB beslutar att det är nödvändigt att ECB utövar direkt tillsyn över denna mindre 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
hög tillsynsstandard, ska den anta ett ECB-tillsynsbeslut i enlighet med avdelning 2. 

 

Artikel 69 

Förfarande för att utarbeta beslut enligt artikel 6.5 b i SSM-förordningen på ECB:s eget 
initiativ 

1. ECB får begära att en nationell behörig myndighet ska lämna en rapport med en redogörelse för 
tillsynshistorik och riskprofil för en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. 
ECB ska ange vilken dag den förväntar sig att få denna rapport. 

2. ECB ska samråda med den berörda nationella behöriga myndigheten innan den gör sin slutliga 
bedömning av om det är nödvändigt att ECB utövar tillsyn över den mindre betydande enhet 
eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av hög 
tillsynsstandard. 
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3. Om ECB konstaterar att det är nödvändigt att ECB utövar direkt tillsyn över denna mindre 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn för att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
hög tillsynsstandard, ska den anta ett ECB-tillsynsbeslut i enlighet med avdelning 2. 

 

Avdelning 9 

Särskilda omständigheter som kan motivera att en enhet som står under tillsyn klassificeras som 
mindre betydande trots att kriterierna för ”betydande” är uppfyllda 

 

Artikel 70 

Särskilda omständigheter som leder till att en betydande enhet som står under tillsyn 
klassificeras som mindre betydande 

 

1. Särskilda omständigheter enligt artikel 6.4 andra och femte stycket i SSM-förordningen (nedan 
kallade särskilda omständigheter) föreligger när det finns särskilda och faktiska omständigheter 
som gör att det är olämpligt att klassificera en enhet som står under tillsyn som betydande med 
hänsyn till SSM-förordningens mål och principer och i synnerhet behovet att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av hög tillsynsstandard. 

2. Begreppet ”särskilda omständigheter” ska tolkas restriktivt. 

 

Artikel 71 

Bedömning att det föreligger särskilda omständigheter  

1. Frågan om det förekommer särskilda omständigheter som motiverar att en enhet som står under 
tillsyn klassificeras som mindre betydande i stället för betydande ska fastställas från fall till fall 
och specifikt för den enhet eller grupp som står under tillsyn, men inte för kategorier av enheter 
som står under tillsyn. 

2. Artikel 40 ska gälla på samma sätt. 

3. Artiklarna 44–46, 48 och 49 ska gälla på samma sätt. ECB ska i ett ECB-tillsynsbeslut ange 
vilka skäl som låg till grund för slutsatsen att det föreligger särskilda omständigheter. 

 

Artikel 72 

Omprövning 

1. ECB ska med stöd av berörda nationella behöriga myndigheter minst en gång varje år 
undersöka om det alltjämt föreligger särskilda omständigheter för en enhet eller grupp som står 
under tillsyn och som har klassificerats som mindre betydande på grund av särskilda 
omständigheter. 
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2. Den berörda enhet som står under tillsyn ska lämna samtliga upplysningar och dokument som 
ECB har begärt för att kunna utföra en översyn enligt punkt 1. 

3. Om ECB anser att det inte längre föreligger särskilda omständigheter, ska den anta ett ECB-
tillsynsbeslut som riktar sig till den berörda enheten som står under tillsyn där det fastställs att 
den är betydande och att det inte föreligger några särskilda omständigheter. 

4. Del IV avdelning 2 ska gälla på samma sätt. 
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DEL V 

GEMENSAMMA FÖRFARANDEN 

 

Avdelning 1 

Samarbete med avseende på ansökan om tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut 

 

Artikel 73 

Anmälan till ECB om en ansökan om tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut 

1.  En nationell behörig myndighet som tar emot en ansökan om tillstånd att driva verksamhet i 
kreditinstitut som ska etableras i en deltagande medlemsstat ska underrätta ECB om att en sådan 
ansökan har tagits emot inom femton arbetsdagar.  

2. Den nationella behöriga myndigheten ska även informera ECB om gällande tidsfrist för att fatta 
beslut om ansökan och underrätta sökanden enligt tillämplig nationell rätt. 

3. Om ansökan är ofullständig ska den nationella behöriga myndigheten uppmana sökanden att 
lämna den ytterligare information som krävs, antingen på eget initiativ eller på ECB:s begäran. 
Den nationella behöriga myndigheten ska sända all sådan ytterligare information som den tar 
emot till ECB inom femton arbetsdagar från det att den har tagits emot av den nationella 
behöriga myndigheten.  

 

Artikel 74 

Nationella behöriga myndigheters bedömning av ansökningar 

Den nationella behöriga myndighet som en ansökan lämnas till ska bedöma om sökanden uppfyller 
samtliga villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt i den nationella behöriga 
myndighetens medlemsstat. 

 

Artikel 75 

Nationella behöriga myndigheters beslut om att avslå ansökan 

Nationella behöriga myndigheter ska avslå ansökningar som inte uppfyller de villkor för tillstånd som 
anges i tillämplig nationell rätt och sända en kopia av sitt beslut till ECB. 

 

Artikel 76 

Nationella behöriga myndigheters utkast till beslut om tillstånd att driva verksamhet i 
kreditinstitut 

1. Om den nationella behöriga myndigheten är övertygad om att ansökan uppfyller samtliga 
villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt, ska den utarbeta ett utkast till beslut där 
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det föreslås att ECB beviljar sökanden tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut (nedan kallat 
utkast till tillståndsbeslut). 

2. Den nationella behöriga myndigheten ska säkerställa att ECB och sökanden underrättas om 
utkastet till tillståndsbeslut minst tjugo arbetsdagar före utgången av den maximala 
bedömningsperiod som anges i tillämplig nationell rätt.  

3. Den nationella behöriga myndigheten får föreslå att rekommendationer, villkor och/eller 
begränsningar bifogas ett utkast till tillståndsbeslut i enlighet med nationell rätt och unionsrätt. I 
sådana fall ska den nationella behöriga myndigheten vara ansvarig för att bedöma om villkor 
och/eller begränsningar är uppfyllda. 

 

Artikel 77 

ECB:s bedömning av ansökningar och hörande av sökande  

1.  ECB ska bedöma ansökan på grundval av de villkor för tillstånd som anges i tillämplig 
unionsrätt. Om ECB anser att dessa villkor inte är uppfyllda, ska sökanden ges möjlighet att 
skriftligen yttra sig över de sakförhållanden och invändningar som är av relevans för 
bedömningen, i enlighet med artikel 31. 

2. Om det bedöms vara nödvändigt med ett möte samt i varje annat fall som är vederbörligen 
motiverat får ECB förlänga maximiperioden för beslut om ansökan i enlighet med artikel 14.3 i 
SSM-förordningen. Sökanden ska underrättas om denna förlängning i enlighet med artikel 35 i 
denna förordning. 

 

Artikel 78 

ECB:s beslut om ansökningar  

1.  ECB ska ta ställning till ett utkast till tillståndsbeslut som den har tagit emot från den nationella 
behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar, om det inte har fattats ett beslut om att förlänga 
maximiperioden i enlighet med artikel 77.2. ECB kan tillstyrka utkastet till tillståndsbeslut och 
därigenom samtycka till att tillstånd beviljas eller också invända mot utkastet till 
tillståndsbeslut. 

2. ECB ska grunda sitt beslut på sin egen bedömning av ansökan, utkastet till tillståndsbeslut samt 
eventuella kommentarer från sökanden enligt artikel 77. 

3. ECB ska anta ett beslut om att bevilja tillstånd om sökanden uppfyller samtliga villkor för 
tillstånd i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt i den medlemsstat där sökanden 
är etablerad. 

4. Beslutet om att bevilja tillstånd ska omfatta sökandens verksamhet som kreditinstitut i enlighet 
med tillämplig nationell rätt, utan att det påverkar några ytterligare tillståndskrav enligt 
tillämplig nationell rätt för annan verksamhet än att driva rörelse som omfattar att från 
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allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel samt att bevilja kredit för egen 
räkning. 

 

 

Artikel 79 

Upphörande av giltighet för tillstånd 

Tillståndet ska upphöra att gälla i de situationer som avses i artikel 18 a i direktiv 2013/36/EU när 
tillämplig nationell rätt föreskriver detta. 

 

Avdelning 2 

Samarbete med avseende på återkallande av tillstånd  

 

Artikel 80 

Nationella behöriga myndigheters förslag att återkalla tillstånd  

1.  Om den berörda nationella behöriga myndigheten anser att ett kreditinstituts tillstånd helt eller 
delvis bör återkallas i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, vilket också 
inbegriper ett återkallande på kreditinstitutets begäran, ska den till ECB lämna ett utkast till 
beslut där det föreslås att tillståndet ska återkallas (nedan kallat utkast till återkallandebeslut), 
tillsammans med alla relevanta underlag. 

2. Den nationella behöriga myndigheten ska tillsammans med den nationella myndighet som är 
behörig att rekonstruera och avveckla kreditinstitut (nedan kallad den nationella 
rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten) samordna varje utkast till återkallandebeslut som 
är av relevans för den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten. 

 

Artikel 81 

ECB:s bedömning av ett utkast till återkallandebeslut  

1. ECB ska bedöma utkastet till återkallandebeslut utan otillbörligt dröjsmål. Den ska framför allt 
beakta de brådskande skäl som har lagts fram av den nationella behöriga myndigheten. 

2. Rätten att bli hörd enligt artikel 31 ska gälla. 

 

Artikel 82 

Bedömning på ECB:s eget initiativ och samråd med nationella behöriga myndigheter 

1. Om ECB får kännedom om omständigheter som kan utgöra skäl för att återkalla ett tillstånd, ska 
den på eget initiativ bedöma om tillståndet bör återkallas i enlighet med tillämplig unionsrätt.  
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2. ECB får när som helst samråda med berörda nationella behöriga myndigheter. Om ECB avser 
att återkalla ett tillstånd, ska den samråda med den nationella behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där kreditinstitutet är etablerat minst 25 arbetsdagar före den dag då den planerar 
att fatta sitt beslut. I vederbörligen motiverade brådskande fall får tidsfristen för samråd sänkas 
till fem arbetsdagar.  

3. Om ECB avser att återkalla ett tillstånd ska banken underrätta de berörda nationella behöriga 
myndigheterna om eventuella kommentarer som har inkommit från kreditinstitutet. 
Kreditinstitutets rätt att bli hörd enligt artikel 31 ska gälla. 

4. ECB ska samordna ett förslag om att återkalla ett tillstånd i enlighet med artikel 14.5 i SSM-
förordningen med den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten. ECB ska 
underrätta den nationella behöriga myndigheten omedelbart efter det att kontakt har inletts med 
den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten.   

 

Artikel 83 

ECB:s beslut om att återkalla tillstånd 

1.  ECB ska besluta om återkallande av tillstånd utan otillbörligt dröjsmål. I samband med detta får 
den godkänna eller avslå relevant utkast till återkallandebeslut.  

2.  När ECB fattar sitt beslut ska samtliga nedanstående aspekter beaktas: a) dess egen bedömning 
av de omständigheter som motiverar återkallandet, b) i tillämpliga fall den nationella behöriga 
myndighetens utkast till återkallandebeslut, c) samråd med den berörda nationella behöriga 
myndigheten samt, i de fall då den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella 
rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten, samråd med den nationella rekonstruktions- och 
avvecklingsmyndigheten (som tillsammans med den nationella behöriga myndigheten nedan 
kallas de nationella myndigheterna), d) alla kommentarer som kreditinstitutet har lämnat enligt 
artiklarna 81.2 och 82.3.  

3.  I de fall som beskrivs i artikel 85 ska ECB även utarbeta ett fullständigt utkast till beslut om den 
berörda nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten inte invänder mot att 
tillståndet återkallas eller om ECB konstaterar att de korrekta åtgärder som krävs för att 
upprätthålla finansiell stabilitet inte har genomförts av de nationella myndigheterna. 

 

Artikel 84 

Förfarande för eventuella åtgärder för rekonstruktion som ska vidtas av de nationella 
myndigheterna  

1. Om den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten meddelar att den invänder mot 
att ECB har för avsikt att återkalla ett tillstånd, ska ECB och den nationella rekonstruktions- och 
avvecklingsmyndigheten komma överens om en tidsperiod då ECB ska avstå från att fullfölja 
återkallandet av tillståndet. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten 
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omedelbart efter det att kontakt har inletts med den nationella rekonstruktions- och 
avvecklingsmyndigheten för att nå denna överenskommelse.  

2. När den överenskomna tidsperioden har löpt ut ska ECB bedöma om den avser att fullfölja 
återkallandet av tillståndet eller att förlänga den överenskomna tidsperioden i enlighet med 
artikel 14.6 i SSM-förordningen, med beaktande av eventuella framsteg som har gjorts. ECB 
ska samråda med såväl den berörda nationella behöriga myndigheten som den nationella 
rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten, om denna är en annan än den nationella behöriga 
myndigheten. Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta ECB om de åtgärder som 
dessa myndigheter har vidtagit samt om dess bedömning av konsekvenserna av ett återkallande. 

3.  Artikel 83 ska gälla om den nationella rekonstruktions- och avvecklingsmyndigheten inte 
invänder mot återkallandet av ett tillstånd eller om ECB konstaterar att de korrekta åtgärder som 
krävs för att upprätthålla finansiell stabilitet inte har vidtagits av de nationella myndigheterna.  

 

 

Avdelning 3 

Samarbete med avseende på förvärv av kvalificerade innehav 

 

Artikel 85 

Anmälan till nationella behöriga myndigheter om förvärv av kvalificerade innehav  

1. En nationell behörig myndighet som får en fullständig anmälan om avsikten att förvärva ett 
kvalificerat innehav i ett kreditinstitut som är etablerat i den deltagande medlemsstaten ska 
underrätta ECB om en sådan fullständig anmälan senast fem arbetsdagar från det att den har 
tagits emot.  

2. Den nationella behöriga myndigheten ska även underrätta ECB om den dag då beslutet om att 
invända eller inte invända mot förvärvet av ett kvalificerat innehav ska meddelas sökanden 
enligt tillämplig nationell rätt. Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta ECB om 
den måste avbryta bedömningsperioden på grund av en begäran om ytterligare information. 

 

Artikel 86 

Bedömning av potentiella förvärv 

1. Den nationella behöriga myndighet som underrättas om ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat 
innehav i ett kreditinstitut ska bedöma om det tilltänkta förvärvet uppfyller samtliga villkor som 
anges i tillämplig unionsrätt och nationell rätt. Efter denna bedömning ska den nationella 
behöriga myndigheten utarbeta ett utkast till beslut till ECB om att invända eller inte invända 
mot förvärvet.  
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2. Den nationella behöriga myndigheten ska lämna utkastet till beslut om att invända eller inte 
invända mot förvärvet till ECB minst femton arbetsdagar före utgången av den relevanta 
bedömningsperiod som anges i tillämplig unionsrätt. 

 

Artikel 87 

ECB:s beslut om förvärv 

ECB ska besluta om att invända eller inte invända mot förvärvet på grundval av sin egen bedömning 
av det föreslagna förvärvet samt den nationella behöriga myndighetens utkast till beslut. Rätten att bli 
hörd enligt artikel 31 ska gälla. 

 

Avdelning 4 

Meddelande om beslut om gemensamma förfaranden 

 

Artikel 88 

Förfaranden för meddelande om beslut  

1.  ECB ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta parterna i följande beslut i enlighet med artikel 35:   

a)  Ett ECB-beslut om återkallande av tillstånd för ett kreditinstitut.  

b)  Ett ECB-beslut om förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut.  

2.  ECB ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta berörd nationell behörig myndighet om följande 
beslut:   

a)  Ett ECB-beslut om ansökan om tillstånd för ett kreditinstitut.  

b)  Ett ECB-beslut om återkallande av tillstånd för ett kreditinstitut. 

c)   Ett ECB-beslut om förvärv av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut.  

3.  Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta den som ansöker om tillstånd om följande 
beslut: 

 a)  Ett utkast till tillståndsbeslut. 

 b)  En nationell behörig myndighets beslut att avslå ansökan om tillstånd när sökanden inte 
uppfyller de villkor för tillstånd som anges i tillämplig nationell rätt. 

 c)  Ett ECB-beslut om att invända mot det utkast till tillståndsbeslut som avses i punkt a.  

 d)  Ett tillståndsbeslut från ECB. 

4. Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta den berörda nationella rekonstruktions- 
och avvecklingsmyndigheten om ECB:s beslut att återkalla ett tillstånd för ett kreditinstitut. 
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DEL VI 

FÖRFARANDEN FÖR TILLSYN ÖVER BETYDANDE ENHETER SOM STÅR UNDER 
TILLSYN 

 

Avdelning 1 

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn samt bistånd från nationella behöriga 
myndigheter  

 

Artikel 89 

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn 

ECB ska utöva direkt tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i del II, särskilt med avseende på de gemensamma tillsynsgruppernas 
uppgifter och sammansättning. 

 

Artikel 90 

De nationella behöriga myndigheternas roll när de bistår ECB 

1. En nationell behörig myndighet ska bistå ECB vid utförandet av dess uppgifter enligt de villkor 
som fastställs i SSM-förordningen samt denna förordning och ska framför allt utföra samtliga 
följande aktiviteter: 

a) Lämna utkast till beslut till ECB beträffande betydande enheter som står under tillsyn och 
som är etablerade i dess deltagande medlemsstat, i enlighet med artikel 91. 

b) Bistå ECB med att förbereda och genomföra alla åtgärder i samband med utförandet av 
de uppgifter som ECB tilldelas enligt SSM-förordningen, inbegripet bistånd vid 
kontrollverksamhet och löpande bedömning av situationen för en betydande enhet som 
står under tillsyn.  

c) Bistå ECB med att genomdriva dess beslut samt vid behov utnyttja de befogenheter som 
avses i artikel 9.1 tredje stycket och artikel 11.2 i SSM-förordningen.  

2. En nationell behörig myndighet som bistår ECB ska följa ECB:s instruktioner för de betydande 
enheter som står under tillsyn. 

 

Artikel 91 

Utkast till beslut som ska utarbetas av de nationella behöriga myndigheterna för ECB:s 
övervägande 

1. I enlighet med artikel 6.3 och 6.7 b i SSM-förordningen får ECB begära att en nationell behörig 
myndighet ska utarbeta ett utkast till beslut gällande utförandet av de uppgifter som avses i 
artikel 4 i SSM-förordningen för dess beaktande.  

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
75



 I denna begäran ska tidsfristen för att sända utkastet till beslut till ECB specificeras. 

2. En nationell behörig myndighet får också på eget initiativ lämna ett utkast till beslut som avser 
en betydande enhet som står under tillsyn till ECB för beaktande via den gemensamma 
tillsynsgruppen.  

 

Artikel 92 

Informationsutbyte 

ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska utan otillbörligt dröjsmål utbyta information om 
betydande enheter som står under tillsyn om det föreligger en allvarlig indikation på att dessa 
betydande enheter som står under tillsyn inte längre kan förväntas fullgöra sina skyldigheter gentemot 
borgenärerna och i synnerhet inte längre har säkerhet för kontoinnehavarnas anförtrodda medel, eller 
om det föreligger en allvarlig indikation på omständigheter som skulle kunna leda till slutsatsen att det 
berörda kreditinstitutet inte kan återbetala insättningar enligt artikel 1.3 i) i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/19/EG15. De ska göra detta innan det fattas ett beslut där detta fastställs. 

 

Avdelning 2 

Efterlevnad av lämpliga krav för de personer som ansvarar för kreditinstitutens ledning  

 

Artikel 93 

Lämplighetsbedömning av medlemmar i ledningsorganen för betydande enheter som står under 
tillsyn 

1.  För att säkerställa att instituten har tillförlitliga styrformer, och utan att det påverkar tillämplig 
unionsrätt och nationell rätt samt del V, ska en betydande enhet som står under tillsyn underrätta 
den berörda nationella behöriga myndigheten om varje förändring som rör medlemmarna i 
ledningsorganens lednings- och tillsynsfunktioner (nedan kallade chefer) i den mening som avses 
i artikel 3.1.7 och 3.2 i direktiv 2013/36/EU, inbegripet förlängning av chefernas mandatperiod. 
Den berörda nationella behöriga myndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om 
varje sådan förändring och i samband med detta informera om gällande tidsfrist för att fatta och 
meddela beslut enligt tillämplig nationell rätt. 

2.  Vid lämplighetsbedömning av cheferna för betydande enheter som står under tillsyn ska ECB ha 
samma tillsynsbefogenheter som de behöriga myndigheterna har enligt tillämplig unionsrätt och 
nationell rätt. 

 

15  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar 
(EGT L 135, 31.5.1994, s. 5). 
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Artikel 94 

Fortlöpande granskning av chefernas lämplighet 

1. En betydande enhet som står under tillsyn ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta berörd 
nationell behörig myndighet om alla nya sakförhållanden som kan komma att påverka en 
inledande bedömning av lämpligheten eller någon annan aspekt som skulle kunna inverka på en 
chefs lämplighet så snart denna enhet eller den berörda chefen har fått kännedom om dessa 
sakförhållanden eller aspekter. Den berörda nationella behöriga myndigheten ska utan 
otillbörligt dröjsmål underrätta ECB om sådana nya sakförhållanden eller aspekter. 

2. ECB får inleda en ny bedömning på grundval av de nya sakförhållanden eller aspekter som 
avses i punkt 1 eller om ECB får kännedom om eventuella nya sakförhållanden som kan 
påverka den inledande bedömningen av den berörda chefen eller någon annan aspekt som skulle 
kunna inverka på chefens lämplighet. ECB ska då besluta om lämpliga åtgärder i enlighet med 
tillämplig unionsrätt och nationell rätt samt utan otillbörligt dröjsmål underrätta den berörda 
nationella behöriga myndigheten om dessa åtgärder.  

 

 

Avdelning 3 

Andra förfaranden som ska tillämpas av betydande enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 95 

Begäranden, anmälningar eller ansökningar från betydande enheter som står under tillsyn 

1. Utan att det påverkar de specifika förfaranden som föreskrivs framför allt i del V och den 
normala samverkan med den nationella behöriga myndigheten ska en betydande enhet som står 
under tillsyn vända sig till ECB med samtliga begäranden, anmälningar eller ansökningar som 
rör utförandet av de uppgifter som ECB har tilldelats. 

2. ECB ska se till att varje sådan begäran, anmälan eller ansökan är tillgänglig för den berörda 
nationella behöriga myndigheten och får begära att den nationella behöriga myndigheten ska 
utarbeta ett utkast till beslut i enlighet med artikel 91. 

3. Om det uppstår väsentliga förändringar i förhållande till det tillstånd som har beviljats för den 
inledande begäran, anmälan eller ansökan, ska den betydande enhet som står under tillsyn lämna 
en ny begäran, anmälan eller ansökan till ECB enligt det förfarande som avses i punkt 1. 
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DEL VII 

FÖRFARANDEN FÖR TILLSYN ÖVER MINDRE BETYDANDE ENHETER SOM STÅR 
UNDER TILLSYN 

 

Avdelning 1 

Nationella behöriga myndigheters meddelande till ECB om den nationella behöriga 
myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden och utkast till väsentliga tillsynsbeslut  

 

Artikel 96 

Försämring av den finansiella situationen för en mindre betydande enhet som står under tillsyn 

Nationella behöriga myndigheter ska underrätta ECB om situationen för en mindre betydande enhet 
som står under tillsyn försämras snabbt och väsentligt, i synnerhet om denna försämring skulle kunna 
leda till en begäran om direkt eller indirekt finansiellt stöd från ESM, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 62. 

 

Artikel 97 

Nationella behöriga myndigheters meddelande till ECB om den nationella behöriga 
myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden  

1.  För att ECB ska kunna utöva tillsyn över systemets sätt att fungera i enlighet med artikel 6.5 c i 
SSM-förordningen ska de nationella behöriga myndigheterna informera ECB om den nationella 
behöriga myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden som rör mindre betydande enheter som 
står under tillsyn. ECB ska fastställa allmänna kriterier, med särskilt beaktande av 
risksituationen för den mindre betydande enhet som står under tillsyn samt den eventuella 
inverkan detta kan få på det inhemska finansiella systemet, för att avgöra vilken information 
som ska meddelas samt till vilka mindre betydande enheter som står under 
tillsyn. Informationen ska lämnas av de nationella behöriga myndigheterna på förhand eller, i 
vederbörligen motiverade brådskande fall, samtidigt som ett förfarande inleds.  

2.  Den nationella behöriga myndighetens väsentliga tillsynsförfaranden som avses i punkt 1 ska 
omfatta följande:  

a) Skiljande av medlemmar i ledningsorgan från deras befattningar i mindre betydande 
enheter som står under tillsyn samt utnämning av särskilda chefer som ska ta över 
ledningen av mindre betydande enheter som står under tillsyn. 

b)  Förfaranden som har en betydande inverkan på den mindre betydande enhet som står 
under tillsyn. 

3.  Utöver de informationskrav som ECB har fastställt i enlighet med denna artikel får ECB när 
som helst begära information från de nationella behöriga myndigheterna om hur de har 
genomfört sina uppgifter i fråga om mindre betydande enheter som står under tillsyn. 
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4. Utöver de informationskrav som fastställs av ECB i enlighet med denna artikel ska de nationella 
behöriga myndigheterna på eget initiativ underrätta ECB om vart och ett av den nationella 
behöriga myndighetens tillsynsförfaranden som  

a) de bedömer som väsentligt och som de önskar inhämta ECB:s synpunkter om, eller 

b) kan inverka negativt på förtroendet för den gemensamma tillsynsmekanismen. 

5. Om ECB begär att en nationell behörig myndighet ska göra en ytterligare bedömning av 
specifika aspekter av en nationell behörig myndighets väsentliga tillsynsförfarande, ska det i 
denna begäran anges vilka aspekter det gäller. ECB respektive den nationella behöriga 
myndigheten ska säkerställa att den andra parten har tillräcklig tid för att förfarandet och den 
gemensamma tillsynsmekanismen som helhet ska kunna fungera effektivt. 

 

Artikel 98 

Nationella behöriga myndigheters meddelande till ECB om utkast till väsentliga tillsynsbeslut 

1. För att ECB ska kunna utöva tillsyn över systemets sätt att fungera i enlighet med artikel 6.5 c i 
SSM-förordningen ska de nationella behöriga myndigheterna sända utkast till tillsynsbeslut som 
uppfyller kriterierna i punkterna 2 och 3 till ECB i de fall då utkastet till beslut avser mindre 
betydande enheter som står under tillsyn och ECB anser att den ska delges information som rör 
dessa enheter, på grundval av de allmänna kriterier som ECB har fastställt om risksituationen 
för denna mindre betydande enhet samt den eventuella inverkan detta kan ha på det inhemska 
finansiella systemet.  

2. Om inget annat följer av punkt 1 ska utkast till tillsynsbeslut sändas till ECB innan de riktas till 
mindre betydande enheter som står under tillsyn om dessa beslut 

a)  avser skiljande av medlemmar i ledningsorgan från deras befattningar i mindre betydande 
enheter som står under tillsyn samt utnämning av särskilda chefer, eller 

b)  har en betydande inverkan på den mindre betydande enhet som står under tillsyn. 

3. Utöver de informationskrav som fastställs i punkterna 1 och 2 ska de nationella behöriga 
myndigheterna översända varje annat utkast till tillsynsbeslut till ECB som 

a)  de önskar inhämta ECB:s synpunkter om, eller  

b) kan inverka negativt på förtroendet för den gemensamma tillsynsmekanismen. 

4. De nationella behöriga myndigheterna ska sända utkast till beslut som uppfyller kriterierna i 
punkterna 1, 2 och 3 och som därför betraktas som utkast till väsentliga tillsynsbeslut till ECB 
minst tio dagar före planerat antagandedatum för beslutet. ECB ska framföra sina synpunkter 
om utkastet till beslut inom rimlig tid före planerat antagandedatum för beslutet. I brådskande 
fall ska den berörda nationella behöriga myndigheten fastställa en rimlig tidsperiod för att 
sända ett utkast till beslut som uppfyller de kriterier som fastställs i punkterna 1, 2 och 3 till 
ECB. 
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Avdelning 2 

Nationella behöriga myndigheters efterhandsrapportering till ECB gällande mindre betydande 
enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 99 

Nationella behöriga myndigheters allmänna skyldighet att rapportera till ECB 

1. För att ECB ska kunna utöva tillsyn över den gemensamma tillsynsmekanismens sätt att fungera 
enligt artikel 6.5 c i SSM-förordningen, och utan att det påverkar tillämpningen av kapitel 1, får 
ECB ålägga de nationella behöriga myndigheterna att regelbundet rapportera till ECB om vilka 
åtgärder de har vidtagit samt om genomförandet av de uppgifter som de ska utföra enligt 
artikel 6.6 i SSM-förordningen. ECB ska årligen underrätta de nationella behöriga 
myndigheterna om vilka kategorier av mindre betydande enheter som står under tillsyn och 
vilken typ av information som krävs.  

2. De krav som fastställs i enlighet med punkt 1 ska inte påverka ECB:s rätt att utnyttja de 
befogenheter som avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen när det gäller mindre betydande 
enheter som står under tillsyn. 

 

Artikel 100 

Intervall och omfattning för rapporter som ska lämnas av nationella behöriga myndigheter till 
ECB 

De nationella behöriga myndigheterna ska till ECB lämna en årlig rapport om mindre betydande 
enheter som står under tillsyn, mindre betydande grupper som står under tillsyn eller kategorier av 
mindre betydande enheter som står under tillsyn i enlighet med ECB:s krav. 
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DEL VIII 

SAMARBETE MELLAN ECB, NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH 
NATIONELLA UTSEDDA MYNDIGHETER MED AVSEENDE PÅ UPPGIFTER OCH 

VERKTYG FÖR MAKROTILLSYN  

 

Avdelning 1 

Definition av makrotillsynsverktyg  

 

Artikel 101 

Allmänna bestämmelser 

1.      Vid tillämpning av denna del avser makrotillsynsverktyg något av följande instrument: 

a) Kapitalbuffertar i den mening som avses i artiklarna 130–142 i direktiv 
2013/36/EU. 

b) Åtgärder för kreditinstitut som har beviljats nationella tillstånd, eller en undergrupp 
av sådana kreditinstitut, enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.  

c) Andra åtgärder som ska antas av nationella utsedda myndigheter eller nationella 
behöriga myndigheter för att hantera systemrisker eller makrorisker som föreskrivs i och 
är föremål för de förfaranden som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 
2013/36/ EU i de fall som specifikt anges i tillämplig unionsrätt. 

2. De makrotillsynsförfaranden som avses i artikel 5.1 och 5.2 i SSM-förordningen får inte utgöra 
ECB-tillsynsförfaranden eller den nationella behöriga myndighetens tillsynsförfaranden i den 
mening som avses i denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i SSM-
förordningen när det gäller beslut som riktar sig till enskilda enheter som står under tillsyn.  

 

Artikel 102 

ECB:s tillämpning av makrotillsynsverktyg 

ECB ska tillämpa makrotillsynsverktygen i artikel 101 i överensstämmelse med denna förordning 
samt artiklarna 5.2 och 9.2 i SSM-förordningen och i de fall då makrotillsynsverktygen föreskrivs i ett 
direktiv, med förbehåll för genomförandet av det direktivet i nationell rätt. Om en nationell utsedd 
myndighet inte fastställer ett buffertvärde, ska detta inte hindra ECB från att fastställa ett buffertkrav i 
enlighet med denna förordning och artikel 5.2 i SSM-förordningen.  
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Avdelning 2 

Förfaranderegler för användning av makrotillsynsverktyg  

 

Artikel 103 

Förteckning över nationella behöriga myndigheter och nationella utsedda myndigheter som 
ansvarar för makrotillsynsverktyg 

ECB ska inhämta information från de nationella behöriga myndigheterna och de nationella utsedda 
myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna om identiteten på de myndigheter som har utsetts för 
de olika makrotillsynsverktygen enligt artikel 101 samt vilka makrotillsynsverktyg som dessa 
myndigheter får använda. 

 

Artikel 104 

Informationsutbyte och samarbete med avseende på makrotillsynsverktyg som ska användas av 
en nationell behörig myndighet eller en nationell utsedd myndighet  

1. Om den berörda nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten har 
för avsikt att använda sig av sådana verktyg, ska den i enlighet med artikel 5.1 i SSM-
förordningen meddela sin avsikt till ECB tio arbetsdagar innan ett sådant beslut fattas. En 
nationell behörig myndighet eller nationell utsedd myndighet som har för avsikt att använda ett 
makrotillsynsverktyg ska emellertid underrätta ECB så snart som möjligt när den har identifierat 
en makrorisk eller systemrisk för det finansiella systemet samt om möjligt lämna uppgifter om 
det planerade verktyget. Denna information ska i möjligaste mån omfatta särdragen för den 
planerade åtgärden, inbegripet planerat användningsdatum.  

2. Avsikten ska meddelas ECB av den nationella behöriga myndigheten eller den nationella 
utsedda myndigheten. 

3. Om ECB motsätter sig en nationell behörig myndighets eller en nationell utsedd myndighets 
planerade åtgärd, ska ECB ange sina skäl inom fem arbetsdagar från det att meddelandet om 
myndighetens avsikt har tagits emot. Detta ska göras skriftligen med en redogörelse för skälen 
till invändningen. Den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda 
myndigheten ska vederbörligen överväga ECB:s skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med 
beslutet.  

 

Artikel 105 

Informationsutbyte och samarbete med avseende på ECB:s användning av makrotillsynsverktyg  

1. Om ECB avser att på eget initiativ eller på förslag av en nationell behörig myndighet eller en 
nationell utsedd myndighet ställa högre krav för kapitalbuffertar eller vidta strängare åtgärder 
för att hantera systemrisker eller makrorisker i enlighet med artikel 5.2 i SSM-förordningen, ska 
ECB ha ett nära samarbete med de nationella utsedda myndigheterna i de berörda 
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medlemsstaterna och i synnerhet meddela den nationella behöriga myndigheten eller den 
nationella utsedda myndigheten sin avsikt tio arbetsdagar innan ett sådant beslut fattas. Om 
ECB har för avsikt att ställa högre krav för kapitalbuffertar eller vidta strängare åtgärder för att 
hantera systemrisker eller makrorisker på kreditinstitutnivå med förbehåll för de förfaranden 
som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU i de fall som specifikt anges 
i tillämplig unionsrätt, ska den emellertid underrätta den berörda nationella behöriga 
myndigheten eller den nationella utsedda myndigheten så snart den har identifierat en makro- 
eller systemrisk för det finansiella systemet samt lämna uppgifter om det planerade verktyget 
när detta är möjligt. Denna information ska i möjligaste mån omfatta särdragen för den 
planerade åtgärden, inbegripet planerat användningsdatum. 

2. Om någon av de berörda nationella behöriga myndigheterna eller nationella utsedda 
myndigheterna motsätter sig ECB:s planerade åtgärd, ska den ange sina skäl för ECB inom fem 
arbetsdagar från det att meddelandet om ECB:s avsikt har tagits emot. Detta ska göras 
skriftligen med en redogörelse för skälen till invändningen. ECB ska vederbörligen beakta dessa 
skäl innan den på lämpligt sätt går vidare med beslutet.  
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DEL IX 

FÖRFARANDEN FÖR NÄRA SAMARBETE 

 

Avdelning 1 

Allmänna principer och gemensamma bestämmelser 

 

Artikel 106 

Förfarande för att inleda ett nära samarbete 

ECB ska bedöma förfrågningar från medlemsstater utanför euroområdet om att inrätta ett nära 
samarbete i enlighet med beslut [lägg in en hänvisning till ECB:s beslut om förfarandet för att inleda 
ett nära samarbete]. 

 

Artikel 107 

Principer som ska tillämpas när ett nära samarbete har inletts 

1. ECB ska utföra de uppgifter som avses i artikel 4.1 och 4.2 och artikel 5 i SSM-förordningen 
för enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den berörda deltagande 
medlemsstaten i nära samarbete, i enlighet med artikel 6 i SSM-förordningen, från och med den 
dag då ett ECB-beslut enligt artikel 7.2 i SSM-förordningen om att inleda ett nära samarbete 
mellan ECB och en nationell behörig myndighet i en medlemsstat utanför euroområdet börjar 
gälla och fram till dess att detta nära samarbete avslutas eller tillfälligt avbryts. 

2. Om ett nära samarbete har inletts enligt artikel 7.2 i SSM-förordningen ska ECB och den 
nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ha en ställning som är jämförbar med 
betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och 
grupper som står under tillsyn och som är etablerade i medlemsstaterna i euroområdet när det 
gäller betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och 
grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten i nära 
samarbete, med beaktande av att ECB inte har direkt tillämpliga befogenheter över betydande 
enheter och grupper som står under tillsyn respektive mindre betydande enheter och grupper 
som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten i nära samarbete.  

3. I enlighet med artikel 6 i SSM-förordningen får ECB ge instruktioner till en nationell behörig 
myndighet i nära samarbete för betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt 
endast allmänna instruktioner för mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn. 

4. Det nära samarbetet ska upphöra den dag då undantaget enligt artikel 139 i EUF-fördraget 
upphävs för en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med artikel 140.2 i EUF-
fördraget, och bestämmelserna i denna del ska då upphöra att gälla. 
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Artikel 108  

Rättsliga instrument som avser tillsyn i samband med nära samarbete 

1. Med avseende på uppgifterna enligt artikel 4.1 och 4.2 och artikel 5 i SSM-förordningen får 
ECB ge instruktioner, göra framställningar eller utfärda riktlinjer. 

2. Om ECB anser att den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete bör anta en åtgärd som 
rör uppgifterna enligt artikel 4.1 och 4.2 i SSM-förordningen gentemot en enhet eller grupp som 
står under tillsyn, ska ECB till den nationella behöriga myndigheten, 

a) för en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, rikta en allmän eller specifik 
instruktion, en framställan eller en riktlinje där det framställs krav på att ett tillsynsbeslut 
ska utfärdas för denna betydande enhet eller grupp som står under tillsyn i den deltagande 
medlemsstaten i nära samarbete, eller  

b) för en mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, ge en allmän instruktion 
eller utfärda en riktlinje. 

3. Om ECB anser att den nationella behöriga myndigheten eller den nationella utsedda 
myndigheten i nära samarbete bör anta en åtgärd som rör uppgifterna enligt artikel 5 i SSM-
förordningen, får ECB till denna nationella behöriga myndighet eller denna nationella utsedda 
myndighet ge en allmän eller specifik instruktion, göra en framställan eller utfärda en riktlinje 
om att det bör tillämpas högre krav på kapitalbuffertar eller strängare åtgärder för att hantera 
systemrisker eller makrorisker. 

4. I denna instruktion, framställan eller riktlinje ska ECB ange en relevant tidsfrist för när den 
nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska ha antagit en sådan åtgärd; denna tidsfrist 
ska vara minst 48 timmar, såvida inte ett tidigare antagande är absolut nödvändigt för att 
förhindra irreparabel skada. När tidsfristen fastställs ska ECB beakta de administrativa och 
processuella bestämmelser som den berörda nationella behöriga myndigheten i nära samarbete 
måste följa.  

5. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa 
ECB:s instruktioner, framställningar eller riktlinjer och ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta 
ECB om de åtgärder den har vidtagit. 

6. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska vara ansvarsskyldig för skada som 
har orsakats till följd av underlåtenhet att tillämpa en ECB-åtgärd eller en instruktion, 
framställan eller riktlinje från ECB i rätt tid. 

 

Avdelning 2 

Nära samarbete med avseende på delarna III, IV, V, X och XI  

 

Artikel 109 

Språkregler inom ramen för det nära samarbetet 
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1. Artikel 23 om språkreglerna mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna ska i 
tillämpliga delar gälla för nationella behöriga myndigheter i nära samarbete i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

2. Språkreglerna i artikel 23.2 för utkast till beslut som riktar sig till eller är avsedda att rikta sig 
till en person eller en enhet eller grupp som står under tillsyn ska gälla för utkast till 
instruktioner som ECB sänder till en nationell behörig myndighet i nära samarbete.  

 

Artikel 110 

Bedömning av kreditinstitutens betydelse inom ramen för det nära samarbetet 

1. Bestämmelserna i del IV om fastställande av status som betydande eller mindre betydande för 
enheter eller grupper som står under tillsyn ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper 
som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

2. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska se till att de förfaranden som fastställs i 
del IV kan tillämpas för enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i 
medlemsstaten.  

3. I de fall då det i del IV fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står 
under tillsyn ska ECB i stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i 
nära samarbete och denna nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller 
grupp som står under tillsyn i enlighet med dessa instruktioner. 

 

Artikel 111 

Gemensamma förfaranden inom ramen för det nära samarbetet 

1. Bestämmelserna i del V om gemensamma förfaranden ska i tillämpliga delar gälla för enheter 
och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete, om inte 
annat följer av bestämmelserna i denna artikel. 

2. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska se till att de förfaranden som fastställs i 
del V kan tillämpas för enheter som står under tillsyn och som är etablerade i medlemsstaten. 
Framför allt ska den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete se till att ECB får den 
information och dokumentation som behövs för att utföra de uppgifter som den tilldelas enligt 
SSM-förordningen. 

3. I de fall då det i del V fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står 
under tillsyn ska ECB i stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i 
nära samarbete och denna nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller 
grupp som står under tillsyn i enlighet med dessa instruktioner. 
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4. I de fall då det i del V fastställs att den berörda nationella behöriga myndigheten ska utarbeta ett 
utkast till beslut ska en nationell behörig myndighet i nära samarbete utarbeta ett utkast till 
beslut till ECB och begära instruktioner. 

 

Artikel 112 

Makrotillsynsverktyg inom ramen för det nära samarbetet 

Bestämmelserna i del VIII om samarbete mellan ECB, de nationella behöriga myndigheterna 
och de nationella utsedda myndigheterna i fråga om makrotillsynsuppgifter och 
makrotillsynsverktyg ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn 
i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete. 

 

Artikel 113 

Administrativa sanktioner inom ramen för det nära samarbetet 

1. Bestämmelserna i del X om administrativa sanktioner ska i tillämpliga delar gälla för enheter 
och grupper som står under tillsyn i de deltagande medlemsstaterna i nära samarbete. 

2. I de fall då det i artikel 18 i SSM-förordningen i samband med del X i denna förordning 
fastställs att ECB ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn ska ECB i 
stället utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete och denna 
nationella behöriga myndighet ska rikta ett beslut till en enhet eller grupp som står under tillsyn 
i enlighet med dessa instruktioner.  

3. I de fall då det i artikel 18 i SSM-förordningen eller del X i denna förordning fastställs att den 
berörda nationella behöriga myndigheten ska rikta ett beslut till en betydande enhet eller grupp 
som står under tillsyn, ska en nationell behörig myndighet i nära samarbete inleda förfaranden 
för att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att lämpliga administrativa sanktioner åläggs enbart 
enligt ECB:s instruktioner. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete ska 
underrätta ECB så snart ett beslut har antagits. 

 

Artikel 114 

Utredningsbefogenheter enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen inom ramen för det nära 
samarbetet 

1. Bestämmelserna i del XI om samarbete med avseende på artiklarna 10–13 i SSM-förordningen 
ska i tillämpliga delar gälla för enheter och grupper som står under tillsyn i de deltagande 
medlemsstaterna i nära samarbete. 

2. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska utnyttja utredningsbefogenheterna enligt 
artiklarna 10–13 i SSM-förordningen i enlighet med ECB:s instruktioner. 

3. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska överlämna resultaten från de utnyttjade 
utredningsbefogenheterna enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen till ECB. 
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4. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att särskilt utsedda ECB-
anställda får delta som observatörer i en utredning enligt artiklarna 10–13 i SSM-förordningen. 

 

Avdelning 3 

Nära samarbete med avseende på betydande enheter som står under tillsyn 

 

Artikel 115 

Tillsyn över betydande enheter som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat i nära 
samarbete 

1. Delarna II och VI ska i tillämpliga delar gälla betydande enheter och grupper som står under 
tillsyn och som är etablerade i en deltagande medlemsstat i nära samarbete i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

2. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att ECB får all den information 
och rapportering från och om betydande enheter och grupper som står under tillsyn som den 
nationella behöriga myndigheten i nära samarbete får och som krävs för att utföra de uppgifter 
som ECB tilldelas genom SSM-förordningen.  

3. En gemensam tillsynsgrupp ska inrättas för att utöva tillsyn över varje betydande enhet eller 
grupp som står under tillsyn och som är etablerad i en deltagande medlemsstat i nära samarbete. 
Deltagarna i den gemensamma tillsynsgruppen ska utses i enlighet med artikel 4. Den nationella 
behöriga myndigheten i nära samarbete ska utse en delsamordnare som ska vidta direkta 
åtgärder för den betydande enhet eller grupp som står under tillsyn, i enlighet med 
instruktionerna från den gemensamma tillsynsgruppens samordnare.  

4. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska säkerställa att särskilt utsedda ECB-
anställda uppmanas att delta i varje inspektion på plats som utförs med avseende på en 
betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. ECB får fastställa antalet ECB-anställda som 
ska delta som observatörer.  

5. I samband med gruppbaserad tillsyn och tillsynskollegier ska ECB i egenskap av behörig 
myndighet vara den samordnande tillsynsmyndigheten och leda tillsynskollegiets sammanträden 
i de fall då ett moderföretag är etablerat i en medlemsstat i euroområdet eller i en deltagande 
medlemsstat utanför euroområdet. ECB ska uppmana den berörda nationella behöriga 
myndigheten i nära samarbete att utse en anställd från den nationella behöriga myndigheten som 
observatör. ECB får agera genom att ge instruktioner till den berörda nationella behöriga 
myndigheten i nära samarbete. 

 

Artikel 116 

Beslut om betydande enheter och grupper som står under tillsyn 
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1. Utan att det påverkar de nationella behöriga myndigheternas befogenheter med avseende på 
uppgifter som inte tilldelas ECB enligt SSM-förordningen, ska en nationell behörig myndighet i 
nära samarbete endast anta beslut om betydande enheter och grupper som står under tillsyn i 
medlemsstaten på ECB:s instruktioner. Den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete 
får även begära instruktioner från ECB.  

2. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska omedelbart ge ECB tillgång till beslut om 
en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn. Myndigheten ska tillhandahålla en 
engelsk översättning av beslutet inom tre arbetsdagar från det att det har antagits. 

3. En nationell behörig myndighet i nära samarbete ska underrätta ECB om både a) beslut den 
antar inom ramen för sina befogenheter när det gäller uppgifter som inte tilldelas ECB enligt 
SSM-förordningen, och b) beslut den antar enligt ECB:s instruktioner, eller som föreskrivs i 
denna del. 

 

Avdelning 4 

Nära samarbete med avseende på mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn 

 

Artikel 117 

Tillsyn över mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn 

1. Del VII ska i tillämpliga delar gälla för mindre betydande enheter och grupper som står under 
tillsyn i deltagande medlemsstater i nära samarbete i enlighet med följande bestämmelser. 

2. För att säkerställa enhetliga resultat av tillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen får 
ECB utfärda allmänna instruktioner och riktlinjer samt göra framställningar till en nationell 
behörig myndighet i nära samarbete och ålägga den att anta ett tillsynsbeslut för mindre 
betydande enheter och grupper som står under tillsyn och som är etablerade i den deltagande 
medlemsstaten i nära samarbete. Sådana allmänna instruktioner, riktlinjer eller framställningar 
får avse grupper eller kategorier av kreditinstitut. 

3. ECB får även begära att en nationell behörig myndighet i nära samarbete ska göra en ytterligare 
bedömning av de specifika aspekterna i en nationell behörig myndighets väsentliga förfarande 
enligt artikel 6.7 c ii i SSM-förordningen. 

 

Avdelning 5 

Förfarande vid oenighet från en deltagande medlemsstat i nära samarbete 

 

Artikel 118 

Förfarande vid oenighet med tillsynsnämndens utkast till beslut enligt artikel 7.8 i SSM-
förordningen  

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
89



1.  ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete om tillsynsnämndens 
fullständiga utkast till beslut avseende en enhet eller grupp som står under tillsyn och som är 
belägen i en deltagande medlemsstat i nära samarbete, med förbehåll för de krav för 
konfidentialitet som fastställs i unionsrätten. 

2. Om den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete motsätter sig tillsynsnämndens 
fullständiga utkast till beslut ska den skriftligen meddela ECB-rådet sina skäl inom fem 
arbetsdagar från det att det fullständiga utkastet till beslut har tagits emot. 

3. ECB-rådet ska fatta beslut i ärendet inom fem arbetsdagar från det att detta meddelande har 
tagits emot, med fullständigt beaktande av de skäl som har anförts, samt skriftligen ange skälen 
till sitt beslut för den nationella behöriga myndigheten. 

4.  En deltagande medlemsstat i nära samarbete får begära att ECB avslutar det nära samarbetet 
med omedelbar verkan och ska då inte bli bunden av beslut som ECB-rådet fattar efter den 
tidpunkten. 

 

Artikel 119 

Förfarande vid oenighet avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från 
tillsynsnämnden enligt artikel 7.7 i SSM-förordningen  

1.  ECB ska underrätta en nationell behörig myndighet i nära samarbete om varje invändning som 
ECB-rådet gör mot ett fullständigt utkast till beslut från tillsynsnämnden. 

2. Om den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete motsätter sig ECB-rådets invändning 
mot tillsynsnämndens fullständiga utkast till beslut ska den meddela ECB sina skäl inom fem 
arbetsdagar från det att ECB-rådets invändning har tagits emot. 

3. ECB-rådet ska skriftligen avge sin åsikt om den motiverade invändningen från den nationella 
behöriga myndigheten i nära samarbete inom en 30-dagarsperiod från det att den motiverade 
invändningen har tagits emot och genom sin motivering antingen bekräfta eller dra tillbaka sin 
invändning. ECB ska underrätta den nationella behöriga myndigheten i nära samarbete om 
detta.  

4.  Om ECB-rådet bekräftar sin invändning, får den nationella behöriga myndigheten i nära 
samarbete inom fem dagar från det att den har underrättats om detta i sin tur underrätta ECB om 
att banken inte kommer att vara bunden av beslut som har fattats efter ändringen av det första 
fullständiga utkastet till beslut som ECB-rådets invändning avser. 

 ECB ska då överväga att tillfälligt avbryta eller avsluta det nära samarbetet med den nationella 
behöriga myndigheten i nära samarbete, med vederbörlig hänsyn till tillsynens effektivitet, och 
fatta ett beslut i detta avseende. ECB ska i synnerhet ta hänsyn till de faktorer som avses i 
artikel 7.7 i SSM-förordningen. 
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DEL X 

ADMINISTRATIVA SANKTIONER  

 

Avdelning 1 

Definitioner och förhållande till rådets förordning (EG) nr 2532/9816 

 

Artikel 120 

Definition av administrativa sanktionsavgifter 

Med administrativa sanktionsavgifter avses i denna del ettdera av följande: 

a) Administrativa sanktionsavgifter som fastställs och åläggs enligt artikel 18.1 i SSM-
förordningen. 

b)  Böter och viten som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 2532/98 och föreläggs enligt 
artikel 18.7 i SSM-förordningen. 

 

Artikel 121 

Förhållande till förordning (EG) nr 2532/98 

1. Vid tillämpning av förfarandena i artikel 18.1 i SSM-förordningen ska de förfaranderegler som 
ingår i denna förordning gälla, i enlighet med artikel 18.4 i SSM-förordningen. 

2. Vid tillämpning av förfarandena i artikel 18.7 i SSM-förordningen ska förfarandereglerna i 
denna förordning komplettera de regler som fastställs i förordning (EG) nr 2532/98 och ska 
tillämpas i enlighet med artiklarna 25 och 26 i SSM-förordningen. 

 

Artikel 122 

ECB:s befogenheter att förelägga sanktioner enligt artikel 18.7 i SSM-förordningen 

Om de förpliktelser som föreskrivs i ECB:s förordningar eller beslut inte fullgörs, ska ECB ålägga 
administrativa sanktionsavgifter, enligt definitionen i artikel 120 b, mot 

a) betydande enheter som står under tillsyn, eller 

b) mindre betydande enheter som står under tillsyn i de fall då det i ECB:s tillämpliga förordningar 
eller beslut föreskrivs att mindre betydande enheter som står under tillsyn har förpliktelser 
gentemot ECB. 

 

 

16  Rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att 
förelägga sanktioner (EUT L 318, 27.11.1998, s. 4). 
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Avdelning 2 

Förfaranderegler för åläggande av andra administrativa sanktionsavgifter än viten mot enheter 
som står under tillsyn i medlemsstater i euroområdet 

 

Artikel 123 

Inrättande av en oberoende utredningsenhet 

1. ECB ska inrätta en intern oberoende utredningsenhet (nedan kallad utredningsenheten) som ska 
bestå av utredare som har utsetts av ECB. 

2. Utredarna får inte vara involverade i den direkta eller indirekta tillsynen eller 
tillståndsgivningen av den berörda enhet som står under tillsyn och får inte heller ha varit 
involverade under en tvåårsperiod innan de tillträdde som utredare. 

3. Utredarna ska utföra sina utredningsuppgifter oberoende av tillsynsnämnden och ECB-rådet och 
får inte delta i tillsynsnämndens och ECB-rådets överläggningar. 

 

Artikel 124 

Hänskjutande av sanktionsförfarandet till utredningsenheten 

ECB ska hänskjuta ärendet till utredningsenheten om banken i samband med utförandet av sina 
uppgifter enligt SSM-förordningen anser att det finns skäl att misstänka att en eller flera överträdelser 

a)  enligt direkt tillämplig unionsrätt, som avses i artikel 18.1 i SSM-förordningen, begås eller har 
begåtts av en betydande enhet som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en 
medlemsstat i euroområdet, eller 

b)  av en ECB-förordning eller ett ECB-beslut i enlighet med artikel 18.7 i SSM-förordningen 
begås eller har begåtts av en enhet som står under tillsyn och som har sitt huvudkontor i en 
medlemsstat i euroområdet. 

 

Artikel 125 

Utredningsenhetens befogenheter 

1. Vid utredning av påstådda överträdelser enligt artikel 124 får utredningsenheten utöva de 
befogenheter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen. 

2. Om det i samband med en utredning inkommer en begäran till den berörda enhet som står under 
tillsyn inom ramen för de befogenheter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen, ska 
utredningsenheten ange föremålet för utredningen och dess syfte. 

3.  När utredningsenheten utför sina uppgifter ska den ha tillgång till alla dokument och uppgifter 
som har samlats in av ECB samt, i tillämpliga fall, av de berörda nationella behöriga 
myndigheterna i samband med deras tillsynsverksamhet. 
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Artikel 126 

Rättigheter i samband med förfarandet 

1. Utredningsenheten ska efter det att en utredning är slutförd, men innan ett förslag till 
fullständigt utkast till beslut har utarbetats och lämnats till tillsynsnämnden, skriftligen 
informera den berörda enhet som står under tillsyn om utredningsresultaten och eventuella 
invändningar som har tagits upp. 

2.  I det meddelande som avses i punkt 1 ska utredningsenheten informera den berörda enhet som 
står under tillsyn om att den har rätt att lämna skriftliga inlagor till utredningsenheten om de 
faktiska resultaten och de invändningar som har framförts mot enheten, samt ange en rimlig 
tidsfrist för när dessa inlagor ska ha inkommit. ECB ska inte vara skyldig att beakta skriftliga 
inlagor som har inkommit efter det att den tidsfrist som utredningsenheten har fastställt har löpt 
ut. 

3. Efter det meddelande som avses i punkt 1 kan utredningsenheten också kalla den berörda enhet 
som står under tillsyn till en muntlig förhandling. Parter som är föremål för utredning kan 
företrädas och/eller biträdas av jurister eller andra kvalificerade personer vid förhandlingen. 
Muntliga förhandlingar får inte vara offentliga. 

4. Rätten för den enhet som står under tillsyn och är föremål för utredning att få tillgång till 
utredningsenhetens akt ska fastställas i enlighet med artikel 32. 

 

Artikel 127 

Tillsynsnämndens granskning av akten 

1.  Om en utredningsenhet anser att en enhet som står under tillsyn bör åläggas en administrativ 
sanktionsavgift, ska utredningsenheten lämna ett förslag till fullständigt utkast till beslut till 
tillsynsnämnden, där det fastställs att den berörda enhet som står under tillsyn har begått en 
överträdelse samt anges vilken administrativ sanktionsavgift som ska åläggas. 
Utredningsenheten ska även lämna sin utredningsakt till tillsynsnämnden. 

2. Utredningsenheten ska grunda sitt förslag till fullständigt utkast till beslut endast på 
sakförhållanden och invändningar som den enhet som står under tillsyn har fått tillfälle att yttra 
sig över. 

3.  Om tillsynsnämnden anser att utredningsenhetens inlämnade akt inte är fullständig, får den 
returnera den till utredningsenheten tillsammans med en motiverad begäran om ytterligare 
information. Artikel 125 ska gälla på samma sätt. 

4. Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, tillstyrker utredningsenhetens förslag 
till fullständigt utkast till beslut i fråga om en eller flera överträdelser samt de sakförhållanden 
som ligger till grund för ett sådant beslut, ska den anta det fullständiga utkast till beslut som har 
föreslagits av utredningsenheten i fråga om den eller de överträdelser som den tillstyrker har ägt 
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rum. Om tillsynsnämnden inte tillstyrker förslaget ska ett beslut fattas enligt tillämpliga punkter 
i denna artikel. 

5. Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, anser att de sakförhållanden som 
återges i förslaget till fullständigt utkast till beslut enligt punkt 1 inte tyder på att det finns 
tillräckligt som styrker att en överträdelse enligt artikel 124 har ägt rum, kan tillsynsnämnden 
anta ett fullständigt utkast till beslut om att avsluta ärendet. 

6. Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, tillstyrker slutsatsen i 
utredningsenhetens förslag till fullständigt utkast till beslut om att den enhet som står under 
tillsyn har begått en överträdelse, men inte tillstyrker den föreslagna rekommendationen om 
administrativa sanktionsavgifter, ska den anta det fullständiga utkastet till beslut och ange 
vilken administrativ sanktionsavgift den anser vara lämplig. 

7. Om tillsynsnämnden, på grundval av en fullständig akt, inte tillstyrker utredningsenhetens 
förslag men konstaterar att en enhet som står under tillsyn har begått en annan överträdelse eller 
att andra sakförhållanden ligger till grund för utredningsenhetens förslag, ska den skriftligen 
informera den berörda enhet som står under tillsyn om sina resultat och om de invändningar 
som har tagits upp mot den berörda enhet som står under tillsyn. Artikel 126.2–4 ska gälla på 
samma sätt med avseende på tillsynsnämnden. 

8. Tillsynsnämnden ska utarbeta ett fullständigt utkast till beslut där det fastställs om den berörda 
enhet som står under tillsyn har begått en överträdelse samt anges vilka eventuella 
administrativa sanktionsavgifter som ska åläggas. 

9. Fullständiga utkast till beslut som har antagits av tillsynsnämnden och ska läggas fram för ECB-
rådet ska endast grundas på sakförhållanden och invändningar som den enhet som står under 
tillsyn har fått tillfälle att yttra sig över. 

 

Artikel 128 

Fastställande av total årsomsättning för att bestämma det övre gränsvärdet för administrativa 
sanktionsavgifter 

Med den totala årsomsättningen enligt artikel 18.1 i SSM-förordningen avses årsomsättningen enligt 
definitionen i artikel 67 i direktiv 2013/36/EU för en enhet som står under tillsyn enligt senast 
tillgängliga årsredovisning för en sådan enhet. Om den enhet som står under tillsyn och som har begått 
överträdelsen ingår i en grupp som står under tillsyn, ska den totala årsomsättningen i det här 
sammanhanget vara den totala årsomsättningen från den senast tillgängliga konsoliderade 
årsredovisningen för denna grupp. 
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Avdelning 3 

Viten 

 

Artikel 129 

Förfaranderegler för viten 

1. Vid fortsatt överträdelse av ett ECB-tillsynsbeslut eller en ECB-förordning kan ECB förelägga 
ett vite för att förmå de berörda personerna att följa tillsynsbeslutet eller förordningen. ECB ska 
tillämpa förfarandereglerna i artikel 22 i SSM-förordningen och avdelning 2 i del III i denna 
förordning. 

2. Ett vite ska vara effektivt och proportionerligt. Vitet ska beräknas för varje dag som 
överträdelsen pågår fram till dess att den berörda personen följer ECB-tillsynsbeslutet eller 
ECB-förordningen i fråga. 

3. Den övre gränsen för viten ska vara den som anges i förordning (EG) nr 2532/98. Vitesperioden 
ska börja löpa den dag som fastställs i beslutet om vitesföreläggande. Den första dag som 
fastställs i beslutet ska vara den dag då den berörda personen skriftligen underrättas om ECB:s 
skäl för vitesföreläggandet. I samband med detta skriftliga meddelande får den berörda personen 
ges möjlighet att höras enligt artikel 22 i SSM-förordningen. 

4. Viten får föreläggas i högst sex månader efter den dag som anges i beslutet enligt punkt 3. 

 

Avdelning 4 

Tidsfrister 

 

Artikel 130 

Preskriptionstider för åläggande av administrativa sanktionsavgifter 

1. En preskriptionstid på fem år ska gälla för ECB:s befogenhet att ålägga enheter som står under 
tillsyn administrativa sanktionsavgifter; preskriptionstiden ska räknas från och med den dag då 
överträdelsen begicks. Vid fortsatta eller upprepade överträdelser ska dock tiden räknas från och 
med den dag då överträdelsen upphörde. 

2.  Preskriptionstiden för åläggande av administrativa sanktionsavgifter ska avbrytas av åtgärder 
som vidtas av ECB i syfte att utreda eller ingripa mot överträdelsen enligt artikel 124. Avbrottet 
i preskriptionstiden ska gälla från och med den dag då den berörda enheten underrättas om 
åtgärden. 

3.  Efter varje avbrott ska preskriptionstiden börja löpa på nytt. Preskriptionstiden ska dock löpa ut 
senast den dag då en period som är lika med den dubbla preskriptionstiden har förflutit utan att 
ECB har ålagt en administrativ sanktionsavgift. Denna period ska förlängas med den tid under 
vilken preskriptionstiden tillfälligt har upphört att löpa enligt punkt 5. 
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4.  Preskriptionstiden för åläggande av administrativa sanktionsavgifter ska tillfälligt upphöra att 
löpa så länge som ECB-rådets beslut är föremål för omprövning av administrativa 
omprövningsnämnden eller överklagande vid EU-domstolen. 

5. Preskriptionstiden ska också tillfälligt upphöra att löpa så länge som ett straffrättsligt förfarande 
pågår mot den enhet som står under tillsyn i fråga om samma sakförhållanden. 

 

Artikel 131 

Preskriptionstider för verkställande av administrativa sanktionsavgifter 

1. En preskriptionstid på fem år ska gälla för ECB:s befogenhet att verkställa beslut som fattats 
enligt artikel 18.1 och 18.7 i SSM-förordningen; preskriptionstiden ska räknas från och med den 
dag då beslutet antas. 

2. Preskriptionstiden för verkställande av administrativa sanktionsavgifter ska avbrytas om ECB 
vidtar åtgärder i syfte att verkställa betalning av eller villkor för de administrativa 
sanktionsavgifterna. 

3. Efter varje avbrott ska preskriptionstiden börja löpa på nytt. 

4. Preskriptionstiden för verkställande av administrativa sanktionsavgifter ska upphöra att löpa så 
länge som 

a) en betalningsfrist har medgetts, eller 

b) indrivningen har skjutits upp enligt ett beslut av antingen ECB-rådet eller EU-domstolen. 

 

Avdelning 5 

Offentliggörande av beslut och informationsutbyte 

 

Artikel 132 

Offentliggörande av beslut om administrativa sanktionsavgifter 

1. ECB ska på sin offentliga webbplats utan otillbörligt dröjsmål offentliggöra alla beslut om 
åläggande av administrativa sanktionsavgifter, såsom de definieras i artikel 120, mot en enhet 
som står under tillsyn i en deltagande medlemsstat, inbegripet information om överträdelsens 
typ och art samt identiteten på den berörda enhet som står under tillsyn, såvida inte ett sådant 
offentliggörande skulle 

a)  utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet eller äventyra en pågående 
brottsutredning, eller 

b)  orsaka den berörda enheten oproportionell skada, i den mån detta kan fastställas. 

I så fall ska de administrativa sanktionsavgifterna offentliggöras anonymt. Om det är troligt att 
dessa omständigheter kommer att upphöra inom en rimlig tidsperiod, får offentliggörande enligt 
denna punkt skjutas upp under en sådan tidsperiod. 
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2.  Vid pågående överklagande till EU-domstolen som avser ett beslut enligt punkt 1 ska ECB på 
sin officiella webbplats utan otillbörligt dröjsmål också offentliggöra information om 
överklagandets status och om resultatet av detta. 

3. ECB ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt punkterna 1 och 2 ligger kvar på 
deras officiella webbplats i minst fem år. 

 

Artikel 133 

Information till Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

ECB ska, om inte annat följer av kraven på tystnadsplikt enligt artikel 27 i SSM-förordningen, 
informera EBA om alla administrativa sanktionsavgifter enligt definitionen i artikel 120 som åläggs en 
enhet som står under tillsyn i en medlemsstat i euroområdet, inbegripet eventuella överklaganden, och 
om resultatet av detta. 

 

Avdelning 6 

Samarbete mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna i medlemsstater i 
euroområdet enligt artikel 18.5 i SSM-förordningen 

 

Artikel 134 

Betydande enheter som står under tillsyn 

1.  Utan att detta påverkar den nationella behöriga myndighetens möjlighet att på eget initiativ 
inleda ett förfarande gällande tillämpningen av nationell rätt i fråga om uppgifter som inte 
tilldelas ECB, får denna myndighet endast inleda ett förfarande på ECB:s begäran med 
avseende på betydande enheter som står under tillsyn i syfte att vidta åtgärder för att säkerställa 
att lämpliga sanktioner föreläggs i de fall som inte omfattas av artikel 18.1 i SSM-förordningen, 
om detta är nödvändigt för att utföra de uppgifter som tilldelas ECB enligt SSM-förordningen. 
Sådana fall omfattar tillämpningen av: 

a)  Icke-ekonomiska sanktioner vid juridiska eller fysiska personers överträdelse av direkt 
tillämplig unionsrätt, och samtliga ekonomiska sanktioner vid fysiska personers 
överträdelse av direkt tillämplig unionsrätt. 

b)  Ekonomiska eller icke-ekonomiska sanktioner vid juridiska eller fysiska personers 
överträdelse av en nationell lag som införlivar unionens direktiv. 

c)  Ekonomiska eller icke-ekonomiska sanktioner som ska föreläggas i enlighet med 
tillämplig nationell rätt som tilldelar de nationella behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna i euroområdet särskilda befogenheter som för närvarande inte krävs 
enligt unionsrätten.  

2. En nationell behörig myndighet får uppmana ECB att begära att myndigheten ska inleda ett 
förfarande i de fall som avses i punkt 1. 
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3.  En nationell behörig myndighet i en deltagande medlemsstat ska underrätta ECB om 
slutförandet av ett sanktionsförfarande som har inletts på begäran av ECB enligt punkt 1. ECB 
ska i synnerhet informeras om de eventuella sanktioner som har vidtagits. 

 

Artikel 135 

Rapportering om mindre betydande enheter som står under tillsyn 

Den berörda nationella behöriga myndigheten ska regelbundet informera ECB om samtliga 
administrativa sanktioner som har vidtagits för mindre betydande enheter som står under tillsyn i 
samband med utförandet av dess tillsynsuppgifter. 

 

Avdelning 7 

Brott 

 

Artikel 136 

Styrkande av sakförhållanden som kan tyda på brott 

Om ECB i samband med utförandet av sina uppgifter enligt SSM-förordningen har skäl att misstänka 
att ett brott kan ha begåtts, ska banken begära att den berörda nationella behöriga myndigheten ska 
hänskjuta ärendet till lämpliga myndigheter för utredning och eventuell lagföring, i enlighet med 
nationell rätt. 

 

Avdelning 8 

Avgiftsintäkter 

 

Artikel 137 

Avgiftsintäkter 

Intäkter från administrativa sanktionsavgifter som har ålagts av ECB enligt artikel 18.1 och 18.7 i 
SSM-förordningen ska vara ECB:s egendom. 
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DEL XI 

Tillgång till information, rapportering, utredningar och inspektioner på plats 

 

Avdelning 1 

Allmänna principer 

 

Artikel 138 

Samarbete mellan ECB och nationella behöriga myndigheter när det gäller de befogenheter som 
avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen 

Bestämmelserna i denna del ska gälla för betydande enheter som står under tillsyn. De ska även gälla 
för mindre betydande enheter som står under tillsyn om ECB i enlighet med artikel 6.5 d i SSM-
förordningen beslutar att utnyttja de befogenheter som avses i artiklarna 10–13 i SSM-förordningen 
för en mindre betydande enhet som står under tillsyn. Detta ska emellertid inte påverka de nationella 
behöriga myndigheternas behörighet att utöva tillsyn över mindre betydande enheter som står under 
direkt tillsyn enligt artikel 6.6 i SSM-förordningen. 

 

Avdelning 2 

Samarbete vid begäran om information 

 

Artikel 139 

Begäran om information vid behov enligt artikel 10 i SSM-förordningen 

1. I enlighet med artikel 10 i SSM-förordningen samt under iakttagande av och i 
överensstämmelse med tillämplig unionsrätt får ECB begära att en juridisk eller fysisk person 
enligt artikel 10.1 i den förordningen ska lämna all den information som krävs för att ECB ska 
kunna utföra de uppgifter som den tilldelas genom SSM-förordningen. ECB ska ange vilken 
information det gäller samt inom vilka tidsfrister denna information ska lämnas till ECB. 

2. Innan ECB begär in information som ska lämnas i enlighet med artikel 10.1 i SSM-
förordningen ska ECB beakta den information som de nationella behöriga myndigheterna redan 
har tillgång till. 

3. ECB ska ge den berörda nationella behöriga myndigheten tillgång till en kopia av den 
information som har erhållits från den juridiska eller fysiska person som en begäran om 
information har ställts till. 
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Avdelning 3 

Rapportering 

 

Artikel 140 

Uppgifter som avser tillsynsrapportering till behöriga myndigheter 

1. ECB ska ansvara för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig unionsrätt varigenom 
kreditinstituten åläggs krav på rapportering till behöriga myndigheter. 

2. För detta ändamål ska ECB ha de uppgifter och befogenheter som anges i tillämplig unionsrätt 
om tillsynsrapportering för betydande enheter som står under tillsyn. När det gäller mindre 
betydande enheter som står under tillsyn ska nationella behöriga myndigheter ha de uppgifter 
och befogenheter som anges i tillämplig unionsrätt om rapportering till behöriga myndigheter. 

3. Trots vad som sägs i punkt 2 och om inte annat följer av särskilda bestämmelser ska varje enhet 
som står under tillsyn regelbundet översända den information som ska rapporteras i enlighet 
med tillämplig unionsrätt till sin berörda nationella behöriga myndighet. Om inte annat följer av 
särskilda bestämmelser ska all den information som rapporteras av enheter som står under 
tillsyn lämnas till de nationella behöriga myndigheterna. De ska utföra de första 
uppgiftskontrollerna och tillhandahålla informationen till ECB. 

4. ECB ska organisera processer för insamling och kvalitetsgranskning av de uppgifter som har 
rapporterats av enheter som står under tillsyn under iakttagande av och i överensstämmelse med 
tillämplig unionsrätt samt EBA:s tekniska standarder för genomförande. 

 

Artikel 141 

Begäran om information vid återkommande tidpunkter enligt artikel 10 i SSM-förordningen 

1. I enlighet med artikel 10 i SSM-förordningen, i synnerhet vad gäller ECB:s befogenhet att 
begära in uppgifter som ska lämnas vid återkommande tillfällen och i angivna format för 
tillsynsändamål och därtill hörande statistiska ändamål, samt under iakttagande och i enlighet 
med tillämplig unionsrätt, får ECB ålägga enheter som står under tillsyn att rapportera 
ytterligare tillsynsinformation när denna information krävs för att ECB ska utföra de uppgifter 
som den tilldelas enligt SSM-förordningen. Med förbehåll för de villkor som anges i tillämplig 
unionsrätt får ECB i synnerhet ange vilka kategorier av information som bör rapporteras samt 
processer, format, intervaller och tidsfrister för att tillhandahålla dessa uppgifter. 

2. Om ECB ålägger juridiska eller fysiska personer enligt artikel 10.1 i SSM-förordningen att 
lämna information vid återkommande tillfällen, ska artikel 140.3 och 140.4 i denna förordning 
gälla på samma sätt. 

 

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
100



Avdelning 4 

Samarbete med avseende på allmänna utredningar 

 

Artikel 142 

Inledande av en allmän utredning enligt artikel 11 i SSM-förordningen 

1. ECB ska genomföra en utredning av alla juridiska eller fysiska personer som avses i artikel 10.1 
i SSM-förordningen på grundval av ett ECB-beslut. I ett sådant beslut ska följande anges:  

a) Beslutets rättsliga grund och syfte. 

b) Avsikten att utöva de befogenheter som anges i artikel 11.1 i SSM-förordningen. 

c) Det faktum att om den person som utgör föremål för utredningen skulle motsätta sig 
utredningen utgör detta en överträdelse av ett ECB-beslut i den mening som avses i 
artikel 18.7 i SSM-förordningen, utan att detta påverkar tillämpningen av nationell rätt. 

 

Avdelning 5 

Inspektioner på plats 

 

Artikel 143 

ECB-beslut om att genomföra en inspektion på plats enligt artikel 12 i SSM-förordningen 

1. För att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom SSM-förordningen ska ECB enligt 
artikel 12 i SSM-förordningen utse grupper för inspektioner på plats som fastställs i artikel 144 
för att genomföra alla nödvändiga inspektioner på plats i lokaler som tillhör en juridisk person 
enligt artikel 10.1 i SSM-förordningen. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 142 och i enlighet med artikel 12.3 i SSM-
förordningen ska inspektioner på plats genomföras på grundval av ett ECB-beslut, där 
åtminstone följande specificeras: 

a) Föremålet för inspektionen på plats och dess syfte. 

b) Det faktum att om den juridiska person som utgör föremål för inspektionen på plats skulle 
motsätta sig inspektionen utgör detta en överträdelse av ett ECB-beslut i den mening som 
avses i artikel 18.7 i SSM-förordningen, utan att detta påverkar tillämpningen av nationell 
rätt. 

3. Om inspektionen på plats genomförs efter en utredning på grundval av ett ECB-beslut i enlighet 
med artikel 142 och denna inspektion på plats har samma föremål och syfte som utredningen, 
ska tjänstemän och andra personer som ECB och en nationell behörig myndighet har 
bemyndigat få tillträde till de företagslokaler och den mark som tillhör den juridiska person som 
är föremål för utredningen på grundval av samma beslut, i enlighet med artikel 12.2 och 12.4 i 
SSM-förordningen och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i samma förordning. 
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Artikel 144 

Inrättande och sammansättning av grupper för inspektioner på plats 

1. ECB ska ansvara för inrättande och sammansättning av grupper för inspektioner på plats under 
medverkan av de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 12 i SSM-
förordningen. 

2. ECB ska utse den som ska leda gruppen för inspektioner på plats från ECB:s och den nationella 
behöriga myndighetens personal. 

 

Artikel 145 

Förfarande för inspektion på plats samt meddelande om en sådan inspektion 

1. Minst fem arbetsdagar innan en inspektion på plats inleds ska ECB underrätta den juridiska 
person som är föremål för inspektionen på plats om ECB-beslutet enligt artikel 143.2 samt om 
identiteten på de medlemmar som ingår i gruppen för inspektioner på plats. ECB ska underrätta 
den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där inspektionen på plats ska 
genomföras minst en vecka innan den juridiska person som är föremål för inspektionen på plats 
blir underrättad. 

2. Om inspektionernas korrekta genomförande och effektivitet så kräver får ECB genomföra en 
inspektion på plats utan förhandsanmälan till den berörda enhet som står under tillsyn. Den 
nationella behöriga myndigheten ska underrättas så snart som möjligt innan inspektionen på 
plats inleds. 

 

Artikel 146 

Genomförande av inspektioner på plats 

1. De som genomför inspektionen på plats ska följa instruktionerna från den som leder gruppen för 
inspektioner på plats.  

2. Om den enhet som omfattas av inspektionen på plats är en betydande enhet som står under 
tillsyn, ska den som leder gruppen för inspektioner på plats ansvara för samordningen mellan 
gruppen för inspektioner på plats och den gemensamma tillsynsgrupp som ansvarar för tillsynen 
över den betydande enhet som står under tillsyn. 
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DEL XII 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER 

 

Artikel 147 

Startpunkt för ECB:s direkta tillsyn när ECB åtar sig sina uppgifter för första gången 

1. Minst två månader före den 4 november 2014 ska ECB rikta ett beslut till varje enhet som står 
under tillsyn och för vilken ECB åtar sig de uppgifter som den tilldelas genom SSM-
förordningen; i detta beslut ska det bekräftas att enheten i fråga är betydande enhet som står 
under tillsyn. För enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska beslutet 
delges den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå. Dessa beslut ska få verkan 
från och med den 4 november 2014. 

2. Om ECB, trots vad som sägs i punkt 1, börjar utföra de uppgifter som den tilldelas före 
den 4 november 2014 ska ECB, rikta ett beslut till den berörda enheten och de berörda 
nationella behöriga myndigheterna. Om inget annat anges i beslutet, ska det få verkan vid 
mottagandet. De berörda nationella behöriga myndigheterna ska så snart som möjligt 
förhandsinformeras om avsikterna på att utfärda ett sådant beslut.  

3. Innan ett beslut antas enligt punkt 1 ska ECB ge den berörda enhet som står under tillsyn eller, 
med avseende på en grupp som står under tillsyn, den enhet som står under tillsyn på högsta 
konsolideringsnivå, en möjlighet att skicka skriftliga inlagor. 

 

Artikel 148 

Fastställande av format för den rapport med tillsynshistorik och riskprofil som de nationella 
behöriga myndigheterna ska lämna till ECB 

1. De nationella behöriga myndigheterna ska senast den 4 augusti 2014 meddela ECB identiteten 
på de kreditinstitut som de har beviljat tillstånd samt överlämna en rapport om dessa 
kreditinstitut i ett format som har angivits av ECB. 

2. Om ECB, trots vad som sägs i punkt 1, börjar utföra de uppgifter som den tilldelas före 
den 4 november 2014 får ECB begära att de nationella behöriga myndigheterna meddelar ECB 
identiteten på de berörda kreditinstituten samt överlämnar en rapport i ett format som har 
angetts av ECB inom en rimlig tidsfrist, som ska anges i begäran. 

 

Artikel 149 

Fortsatt giltighet för befintliga förfaranden 

1. Om en nationell behörig myndighet före den 4 november 2014 har inlett tillsynsförfaranden 
som ECB enligt SSM-förordningen blir behörig för, ska de förfaranden som fastställs i 
artikel 48 gälla, såvida inte ECB beslutar annorlunda. 
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2. Genom undantag från artikel 48 ska denna artikel gälla för gemensamma förfaranden. 

 

Artikel 150 

Nationella behöriga myndigheters tillsynsbeslut 

Utan att det påverkar ECB:s utövande av de befogenheter som ECB tilldelas genom SSM-
förordningen ska tillsynsbeslut som har fattats av nationella behöriga myndigheter före 
den 4 november 2014 inte påverkas. 

 

Artikel 151 

Medlemsstater som får euron som valuta 

1. Om inte annat följer av punkt 2, ska artiklarna 148–150 gälla på samma sätt för 
tillsynsförfaranden eller beslut som har inletts eller vidtagits av den nationella behöriga 
myndigheten i en medlemsstat där ett undantag enligt artikel 139 i EUF-fördraget upphävs för 
en medlemsstat i enlighet med artikel 140.2 i EUF-fördraget. 

2. Hänvisningen till den 4 november 2014 i artiklarna 149 och 150 ska anses som en hänvisning 
till den dag då euron antas i den berörda medlemsstaten. 

 

Artikel 152 

Fortsatt giltighet för befintliga ordningar 

Alla befintliga ordningar för samarbete som en nationell behörig myndighet har ingått med andra 
myndigheter före den 4 november 2014 och som åtminstone delvis omfattar de uppgifter som ECB 
tilldelas genom SSM-förordningen ska fortsätta att gälla. ECB får besluta att delta i sådana befintliga 
ordningar för samarbete i enlighet med det tillämpliga förfarandet för dessa ordningar eller upprätta 
nya ordningar för samarbete med tredje part för de uppgifter som den tilldelas genom SSM-
förordningen. En nationell behörig myndighet ska endast fortsätta att tillämpa befintliga ordningar för 
samarbete om de inte ersätts genom ECB:s ordningar för samarbete. Om det är nödvändigt för att 
genomföra de befintliga ordningarna för samarbete ska den nationella behöriga myndigheten vara 
ansvarig för att bistå ECB, i synnerhet genom att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter 
enligt de arrangemang som samordnas med ECB. 
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Artikel 153 

Slutbestämmelser 

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2014.Denna förordning är till alla delar bindande och direkt 
tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen. 

 

 

Utfärdad i Frankfurt am Main den [dag månad ÅÅÅÅ]. 

 

På ECB-rådets vägnar 

 

 

 

ECB:s ordförande 

Mario DRAGHI 
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