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Resumé

Finans Danmark har modtaget samlelovforslag på det finansielle område (del II) i
høring. Forslaget vedrører en række forskellige emner, herunder finansielle virksomheders brug af MitID, udpegning af Finanstilsynet som tilsynsmyndighed for
crowdfundingtjenesteudbydere, Finansiel Stabilitet og Danmarks Grønne Investeringsfond. Vi kan overordnet støtte lovforslaget.
Dog indeholder lovforslaget også en bestemmelse om, at kreditinstitutter skal indføre interne systemer og anvende specifikke metoder (henholdsvis ”standardmetoden” eller den ”forenklede standardmetode”) til at identificere, vurdere, styre
og afbøde renterisici på positioner uden for handelsbeholdningen. Den nævnte
”standardmetode” og ”forenklede standardmetode” er imidlertid ikke defineret i
lovforslaget, og den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har endnu ikke udviklet en standard på området. Kreditinstitutter bør ikke kunne pålægges at
bruge metoder, der ikke er defineret i loven og endnu ikke udviklet. Vi mener derfor, at bestemmelsen bør udgå.
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Høringssvar – lov om ændring af lov om
en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger
m.v., hvidvaskloven og forskellige andre
love – del II
Generelle bemærkninger
Finans Danmark takker for muligheden for at give bemærkninger til forslaget til
lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om
investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love – del II. Vi kan
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overordnet støtte forslaget. Forslagets § 1, nr. 4, ser vi dog som problematisk.
6. januar 2021

Nedenfor følger bemærkninger til de enkelte bestemmelser i forslaget.
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Forslagets § 1, nr. 1 og nr. 5-11
Vi støtter, at Finanstilsynet udpeges som kompetent myndighed for tilsynet med
EU’s crowdfundingsforordning, og at Tilsynet i den forbindelse udstyres med de
tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for at sikre overholdelsen
af forordningen og en høj beskyttelse af investorerne. Vi kan i forlængelse heraf
støtte de foreslåede ændringer til lov om finansiel virksomhed.
Forslagets § 1, nr. 2
De foreslåede ændringer giver ikke anledning til bemærkninger.
Forslagets § 1, nr. 3, samt §§ 2 og 3
Finans Danmark støtter de foreslåede ændringer, der skaber klarhed om, at finansielle virksomheders brug af MitID til autentifikation af brugerne ikke er omfattet af de særlige outsourcing-regler.
Forslagets § 1, nr. 4
Samlelovforslaget omfatter et forslag til en ny § 124 b i lov om finansiel virksomhed, der bestemmer, at kreditinstitutter skal indføre interne systemer og anvende
specifikke metoder (henholdsvis ”standardmetoden” eller den ”forenklede standardmetode”) til at identificere, vurdere, styre og afbøde renterisici på positioner
uden for handelsbeholdningen. Derudover indeholder forslaget bestemmelser
om, at Finanstilsynet kan pålægge institutter at bruge ”standardmetoden”, hvis
de interne systemer ikke er tilstrækkelige, eller i stedet for ”den forenklede standardmetode”.
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Den nævnte ”standardmetode” og ”forenklede standardmetode” er ikke defineret i lovforslaget. Det fremgår af de specifikke bemærkninger til lovforslaget, at
den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) gennem regulatoriske tekniske standarder fastsætter de nævnte metoder. Et udkast til den regulatoriske tekniske
standard fra EBA skulle have været sendt til Kommissionen senest 28. juni 2020,
men foreligger endnu ikke. Det fremgår, at EBA ikke forventer at sende et udkast
til den regulatoriske tekniske standard til Kommissionen før marts 2022.
Vi mener ikke, at lov om finansiel virksomhed bør indeholde bestemmelser, der
kan pålægge institutter at bruge metoder, der ikke er defineret i loven og endnu
ikke udviklet. Dette uanset, at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at
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Finanstilsynet vil anlægge en proportional tilsynspraksis, indtil den kommende regulatoriske tekniske standard, der specificerer de nævnte metoder, foreligger. Vi
mener derfor, at lovforslagets § 1, nr. 4, bør udgå og i stedet afvente, at den re-
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gulatoriske tekniske standard vedtages.
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Hvad enten forslaget fastholdes eller udsættes, skal vi foreslå følgende præciseringer:
1)

Den indledende tekst i den foreslåede § 124 b, stk. 1, bør ændres således: ”Kreditinstitutter skal indføre interne systemer, anvende standardmetoden eller den forenklede standardmetode ….”. Derved tydeliggøres,
at det ikke er et krav, at kreditinstitutter skal bruge ”standardmetoden”
eller ”den forenklede standardmetode”. Denne formulering vil være i
overensstemmelse med den engelske og tyske version af CRDV, hvor der
ikke er indsat et meningsforstyrrende ”og” mellem ”interne systemer” og
“standardmetoden”.

2)

”Standardmetoden” og ”den forenklede standardmetode” bør defineres, f.eks. ved en henvisning til de regulatoriske tekniske standarder, der
vedtages af Kommissionen i medfør af artikel 84, stk. 5, i CRDV.

Forslagets § 4
Finans Danmark støtter de foreslåede tilpasninger, der skal sikre, at Finansiel Stabilitet kan operere under de opdaterede regler i BRRD2.
Forslagets §§ 5 og 6
De foreslåede ændringer giver ikke anledning til bemærkninger.
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Forslagets § 7
Med forslaget udvides blandt andet kapaciteten i Danmarks Grønne Investeringsfond (med 6 mia. kr.), og fondens muligheder for at yde finansiering til
grønne projekter. Vi støtter overordnet de foreslåede ændringer. I det videre arbejde med fonden vil vi opfordre til, at man i opgørelsen af CO2 tager udgangspunkt i den fælles metode, der anbefales i regi af klimapartnerskaberne.
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