
Det styrkede europæiske 
banksamarbejde

VIDEN OM

 

Hvad er det? 

Det styrkede europæiske banksamar
bejde, også kendt som bankunionen,   
har været i funktion siden 2014 for  
landene i euroområdet.

Det er et tæt samarbejde mellem myndigheder om 
både at føre tilsyn med bankerne og om at håndtere 
banker, der er kommet i problemer. 

Som led i samarbejdet er der oprettet to fælles  
myndig heder:

2. En fælles afviklings myndighed  
i Bruxelles

En fælles tilsynsmyndighed i Den  
Europæiske Centralbank (ECB) i Frankfurt1.

Hvem er med?

Samarbejdet omfatter indtil videre 
de 19 eurolande. De øvrige EUlan
de kan vælge at tilslutte sig. Bulga
rien og Kroatien har anmodet om 
at komme med, og optagelsespro
ceduren er i gang for de to lande. 
Sverige har ligesom Danmark sat 
gang i et udredningsarbejde med 
henblik på at beslutte, om landet 
skal tilslutte sig.

eurolande er med  
i bank-samarbejdet

19 

EU-lande står indtil 
videre udenfor

7 

De fælles myndigheder supplerer de nationale  
myndigheder for tilsyn og krisehåndtering af  

kreditinstitutter i deltager landene. 
 

Tilsammen udgør de ”den fælles tilsynsmekanisme”  
og ”den fælles afviklingsmeka nisme”.

NATIONALBANKEN 
MENER

Fælles overbygning 
og samarbejde styrker 
tilsynet med de danske 
banker.

STÆRKERE  
BANKTILSYN

Hvis Danmark bliver 
medlem, får vi mere 
indflydelse på, hvordan 
tilsynet med banker 
bliver udført i Europa.

DANSK
INDFLYDELSE

UDVIKLING  
AF MARKEDET

Det styrkede banksam-
arbejde er en udvikling 
af det indre marked  
for finansielle service-
ydelser, som vi er en  
del af.

Nationalbanken har fra  
tilsynssamarbejdets start  
anbefalet dansk deltagelse

BANKERNE ER
INTERNATIONALE

Det kræver tæt og  
forpligtende interna-
tionalt samarbejde at 
føre tilsyn med store 
banker, der opererer 
på tværs af lande-
grænser. 

HÆNGER IKKE 
PÅ REGNING

Samarbejdet er  
bygget op, så  
bankproblemer helt 
overvejende kan 
håndteres uden brug 
af fælles midler eller 
overførsel af støtte 
mellem landene.

Banksamarbejde
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EU-lande er i 
optagelsesproces
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Hvad vil der ske,  
hvis Danmark bliver  
medlem af bank - 
sam arbejdet?

De danske myndigheder Finanstilsynet 
og Finansiel Stabilitet, som er Danmarks 
selskab for nødlidende banker, vil begge 
fortsætte med at eksistere. De vil blive en 
del af henholdsvis den fælles tilsynsmeka-
nisme og den fælles afviklingsmekanisme. 

Den fælles tilsynsmyndighed vil træffe be
slutninger omkring tilsynet med de største 
danske kreditinstitutter i en beslutnings
proces, hvor det danske finanstilsyn med
virker. 

Tilsynet med de største danske institutter 
vil blive udført af tilsynsteams, som ledes 

af den fælles tilsynsmyndighed, og hvor 
det danske finanstilsyn deltager.

For de mindre banker vil det danske fi
nanstilsyn stå for såvel beslutningerne om 
tilsyn som den praktiske udførelse af tilsy
net. Det sker inden for de rammer, der er 
fastlagt for den fælles tilsynsmekanisme.

Hvis en af de største danske banker kom
mer i krise, så vil den fælles afviklingsmyn
dighed i Bruxelles stå for håndteringen af 
banken i en proces, hvor Finansiel Stabili
tet vil medvirke. 

Danmark deltager som EUland i 
forvejen i det indre marked for fi
nansielle tjenesteydelser og er der 
for allerede omfattet af langt de  
fleste af samarbejdets fælles regler.

S TO R E  BA N K E R

S M Å  BA N K E R

Fælles  
afviklingsmyndighed  

i Bruxelles

Fælles  
tilsynsmyndighed
 ECB i Frankfurt

Finansiel  
stabilitet

Det danske 
finanstilsyn
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Bankerne i euroområdet er  
blevet mere robuste

Bankerne i euroområdet har i de senere år  
opbygget en bedre kapitaldækning og  
nedbragt omfanget af nødlidende lån. 

Gennemsnittet af bankerne i euroområdets kapital (CET1)  
som andel af de risikovægtede aktiver 

14,6 %
20182014

12,7 %

Bankerne er bedre

kapitaliserede

Bankerne i euroområdets nødlidende lån som andel  
af samlede udlån ved udgangen af året K
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8,1 % 3,6 %
2018

Andelen af udlån, som er  
nødlidende, er faldet betydeligt 

Hvad med  
realkreditten?

Hvis Danmark bliver medlem, vil banksamarbej
det også omfatte tilsynet med de danske real
kreditinstitutter. Tilsynet vil blive ført inden for 
rammerne af dels den fælles EUlovgivning, dels 
den sær lige danske lovgivning om realkredit. 

Der er allerede erfaringer i den fælles tilsyns
myndighed med at føre tilsyn med forskellig
artede forretningsmodeller i de nuværende 
deltagerlande i banksamarbejdet.

Den daværende regering og et 
flertal i Folketinget kom i 2015 
på baggrund af en rapport frem 
til, at det i udgangspunktet ville 
være en fordel for Danmark at 
deltage. 

Det blev konkluderet, at der ville blive 
taget stilling til dansk deltag else, når man 
blandt andet havde set, hvordan samar
bejdet funge  rede i praksis.  

I 2017 nedsatte den daværende re gering 
en arbejdsgruppe, som skulle lave en 
ny rapport om dansk del tagelse i bank
samarbejdet. Arbejdsgruppens rapport 
forventes færdiggjort inden udgangen af 
2019.

Overvejelser om  
dansk deltagelse 

Hvad med hvidvask?

EU har i de senere år skærpet lovgivningen mod hvidvask, og der er fortsatte  
drøftelser om yderligere skærpelser. Som reglerne er nu, er det fortsat de  

nationale tilsynsmyndigheder, der står for det direkte tilsyn med bankernes ind sats 
mod hvidvask. Det gælder også i de lande, der er med i banksamarbejdet.

Tidslinje for 
banksamarbejdet

2014 
NOVEMBER

Det fælles tilsyn i Den 
Europæiske Centralbank 

træder i funktion.

2016
JANUAR

Den fælles afviklings  
myn dighed træder fuldt  

ud i funktion.

2015
FORÅR

En dansk arbejdsgruppe 
udgiver ”Rapport om mulig 
dansk deltagelse i det styr
kede banksamarbejde”.

Thorningregeringen og  
et flertal i Folketinget 
vurderer, at det i udgangs
punktet vil være en fordel 
for Danmark at deltage i 
banksamarbejdet. 

2017
JULI

Løkkeregeringen nedsæt
ter en arbejdsgruppe, der 
skal udarbejde grundlaget 
for en stillingtagen til dansk 
deltagelse til efteråret 2019.

2019
ANDET HALVÅR

Arbejdsgruppens rapport 
forventes offentliggjort.

Praktisk tilsyn

Tilsynsbeslutninger
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