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Att. Asger Schwarz Jensen

Udkast til bekendtgørelse om opgørelse
af systemisk buffer
Finans Danmark har den 19. august 2020 modtaget udkast til revideret bekendt-
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gørelse om opgørelse af systemisk buffer i høring.
Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet.

25. september 2020
Dok: FIDA-1480277504-195-v1
Kontakt Michael Friis

En direktivnær implementering på de fleste områder
Udkastet til bekendtgørelsen implementerer de reviderede direktivbestemmelser i
artikel 133 CRDV om henholdsvis, hvilke grupper af eksponeringer, som den kompetente myndighed (i Danmark: erhvervsministeren) kan fastsætte systemiske
buffersatser for, om myndighedernes (i Danmark: Erhvervsministeriet) offentliggørelse af de systemiske buffersatser samt om den metode, som institutternes skal
anvende til at beregne den institutspecifikke systemiske buffer.
Vi har ikke bemærkninger til den foreslåede direktivnære implementering af disse
bestemmelser.
Det bemærkes, at kommende retningslinjer fra EBA, der efter planen skal gælde
med virkning fra 29. december 2020, vil indeholde nærmere retningslinjer for de
undergrupper af sektoreksponeringer, som erhvervsministeren i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3, kan fastsættes systemiske buffersatser for. Udkastet til EBA-retningslinjerne var i høring fra 13. februar til 13. juli 2020. Vi vil opfordre
til, at erhvervsministeren følger kommende fælles retningslinjer fra EBA.
Offentliggørelse af den virksomhedsspecifikke systemiske buffersats
Den direktivnære implementering gælder ikke bestemmelsen i § 5, stk. 2, i bekendtgørelsesudkastet, hvorefter virksomhederne skal offentliggøre den institutspecifikke buffersats. Der synes således ikke at være direktivbestemmelser om offentliggørelse af den virksomhedsspecifikke systemiske buffersats, ligesom dette
offentliggørelseskrav i øvrigt ikke fremgår af CRR2-forordningens offentliggørelseskrav. Endelig synes der ikke at være hjemmel i lov om finansiel virksomhed til fastsættelse af offentliggørelseskravet, herunder i de nye bestemmelser om den systemiske buffer.
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Finans Danmark savner en begrundelse for, at danske institutter underlægges
skærpede oplysningskrav i forhold til institutter i andre EU-lande. Vi skal derfor opfordre til, at den foreslåede bestemmelse om virksomhedernes offentliggørelse af
deres institutspecifikke systemiske buffersats udgår, så danske institutter underlægges samme vilkår som institutter i andre EU-lande.
Varslingsperiode for aktiveringen af den institutspecifikke systemiske buffersats
Bekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om, fra hvilken dato en given
fastsat systemisk buffersats finder anvendelse. Vi finder det væsentligt, at en sådan varslingsperiode for aktiveringen af den institutspecifikke systemiske buffer-
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sats kommunikeres til pengeinstitutterne enten via bekendtgørelsen eller på anden vis. Vi vil opfordre til, at erhvervsministeren i udgangspunktet vil anvende
samme varslingsperiode, som gælder for den kontracykliske kapitalbuffer, dvs.

25. september 2020

når erhvervsministeren første gang fastsætter en systemisk buffersats på over nul,
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eller når erhvervsministeren forhøjer en systemisk buffersats, da vil buffersatsen

FIDA-1480277504-195-v1

finde anvendelse fra 12 måneder efter tidspunktet for den offentliggjorte meddelelse om fastsættelsen af buffersatsen.
I forlængelse heraf finder vi det ligeledes væsentligt, at myndighederne overvejer de akkumulerede effekter ved en eventuel aktivering af den systemiske buffer
i sammenhæng med en eventuel aktivering af den kontracykliske buffer.
Vi står gerne til rådighed, hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål eller
kommentarer.
Med venlig hilsen
Michael Friis
Direkte: 30161120[
Mail: mfr@fida.dk

Finans Danmark | Amaliegade 7 | 1256 København K | www.finansdanmark.dk

2

