
Til Finanstilsynet 
Att.: Benjamin Juul Johansen 

Pr. e-mail: hoeringer@ftnet.dk; bjj@ftnet.dk 

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvid 
vaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og for 
skellige andre love (del Ill) 
Det er en helt central lære af finanskrisen, at problemer hos banker og 
realkreditinstitutter skal kunne håndteres uden brug af statslige midler. 
De store, systemisk vigtige institutter udfører samfundskritiske funktio 
ner, som er afgørende for den finansielle stabilitet, og som skal kunne 
videreføres i tilfælde af problemer. Disse to forhold indebærer, at der 
skal være tilstrækkelig med midler fra ejere og kreditorer, såkaldte ned 
skrivningsegnede passiver. 

Lovforslaget giver Finanstilsynet mulighed for at fastsætte et mindstekrav 
på 8 pct. af de samlede passiver til tabsabsorbering og rekapitalisering 
for systemisk vigtige koncerner, hvori der indgår et realkreditinstitut, og 
for systemisk vigtige realkreditinstitutter. 

Nationalbanken støtter, at lovforslaget baseres på, at afviklingsstrategien 
for systemisk vigtige realkreditinstitutter bør være rekapitalisering og vi 
dereførelse, fordi konkurs/likvidation ikke vil være i offentlighedens inte- 
resse. 

Nationalbanken har dog en række konkrete bemærkninger til ændrin 
gerne i lovforslaget, der kan sammenfattes således: 

Efter lovforslaget vil det ikke altid være muligt for Finanstilsynet at 
understøtte den foretrukne afviklingsstrategi med et tilstrækkeligt 
krav til nedskrivningsegnede passiver, fordi kravet ikke er risikoføl 
somt. 
Det er ubegrundet at fastholde en ikke-risikobaseret tilgang til real 
kreditinstitutters rekapitalisering sideløbende med den generelle 
danske holdning om netop risikobaseret regulering af finansielle virk 
somheders kapital. 
Et skattefinansieret indgreb, bail-out, i et kriseramt realkreditinstitut 
fortsat vil være et muligt udfald i en krisesituation, når der ikke kan 
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stilles tilstrækkelige krav til nedskrivningsegnede passiver og laves 
troværdige afviklingsplaner. 
Det er med den foreslåede lovændring ikke klart, hvilket krav der kan 
stilles til et systemisk vigtigt realkreditinstitut, som er en del af en 
udenlandsk koncern. 

Nationalbanken anerkender, at som situationen er lige nu for SIFl 
realkreditinstitutterne og SIFl-koncernerne, gør lovforslaget det muligt at 
fastsætte krav til nedskrivningsegnede passiver, som er tilstrækkelige til 
at understøtte en afviklingsstrategi med rekapitalisering og videreførelse. 
Stiger SIFl-realkreditinstitutternes risici, risikerer myndighederne, at der 
ikke er penge nok, og at det ikke er muligt at stille et højere krav om 
nedskrivningsegnede passiver uden en ny lovændring. 

Nationalbanken anbefaler derfor fortsat, at den danske undtagelse for 
realkreditinstitutter til at opfylde et NEP-krav ophæves. Af den grund fin 
der vi det også positivt, at der i lovforslaget er indsat en evalueringsklau 
sul af den danske særlovgivning senest i 2021. 

Forslagets§ 1, nr. 3 - realkreditinstitutter omfattes af et samlet mindste 
krav til passiver, der kan tabsabsorbere og rekapitalisere 

Finanstilsynets fastsætte/se af størrelsen på mindstekravet 
Med lovforslaget foreslås et samlet mindstekrav til Sl Fl-koncerners og 51- 
Fl-realkreditinstitutters gældsbuffer, kapitalgrundlag og nedskrivning 
segnede passiver på 8 pct. af de samlede passiver. Det fremgårendvide 
re, at det betyder, at den gældende gældsbuffer kan justeres opad, hvis 
det er nødvendigt, for at opfylde et mindstekrav på 8 pct. Nationalban 
ken læser lovforslaget sådan, at gældsbuffertillægget alene kan løfte 
summen af gældsbuffer, kapitalgrundlag og evt. nedskrivningsegnede 
passiver til maksimalt 8 pct. Kravet tillader dermed ikke, at gældsbufferen 
kan reflektere Sl Fl-realkreditinstitutter og SIFl-koncernernes faktiske risici. 

Fastholdelsen af en ikke risikobaseret tilgang til realkreditinstitutters re 
kapitalisering er i modstrid med udviklingen inden for risikostyring gen 
nem mange år og imod den danske tilgang til finansiel regulering\ som 
ellers fremføres i internationale fora. Det giver incitamenter til at øge risl 
kotagningen og øger dermed risikoen for, at staten må træde til og ga 
rantere realkreditinstitutterne i en situation, hvor samfundsøkonomien i 
forvejen er presset. 

1 
Jf. fx rapporterne fra ekspertgruppen om gearingskrav for kreditinstitutter og om effekter af Baselkomiteens 
anbefalinger om kapitalkrav til kreditinstitutter. 
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Konsekvensen af forslaget er, at kravet til realkreditinstitutter ikke vil væ 
re tilstrækkeligt følsomt over for udviklingen i institutternes risici. Kravet 
vil derfor være for lavt for et realkreditinstitut på tidspunkter, hvor dets 
risici er høje. Det betyder, at det ikke altid vil være muligt at udarbejde 
troværdige afviklingsplaner for realkreditinstitutter eller blandede kon 
cerner. 

Nationalbanken mener, at den hidtidige danske tilgang til reguleringen af 
finansielle virksomheder om, at kravene til et konkret institut bør udmåles 
i forhold til instituttets risici, skal fastholdes. Et risikobaseret krav vil be 
tyde, at realkreditinstitutter, som generelt yder meget sikre udlån, skal 
leve op til et lavere krav end pengeinstitutter, hvor udlånet ikke er tilsva 
rende sikkert. Samtidig vil et risikobaseret krav stige, hvis instituttet på 
tager sig yderligere risici. Dermed vil et risikobaseret krav være med til at 
understøtte, dels at institutterne har incitament til sund risikostyring, dels 
en målsætning om ensartethed mellem virksomhederne, uanset organi 
sering. 

Det fremgår af lovforslaget, at de NEP-krav, den europæiske afviklings 
myndighed, SRB, har fastsat for de større koncerner i bankunionen gene 
relt har en størrelse, der svarer til 8 pct. af koncernernes samlede passiver. 
Lovforslaget omtaler dog ikke, hvordan SRB fastsætter NEP-krav. 

Af SRBs politikker for fastsættelse af NEP-krav fremgår det, at udgangs 
punktet for fastsættelsen er reglerne i Europa-Kommissionens delegere 
de forordning om NEP, 2016/1450. Heraf følger det, at NEP-kravet som 
udgangspunkt fastsættes i forhold til instituttets risikovægtede aktiver 
som to gange de samlede kapitalkrav, inklusive solvensbehov og regula 
toriske kapitalbuffere. Derudover er der mulighed for at foretage institut 
specifikke tillæg eller fradrag. 

SRB oplyser endvidere, at myndigheden tager højde for den harmonise 
rede afviklingsregulering, der bestemmer, at afviklingsmulighederne for 
en SIFI ikke må afhænge af offentlig finansiel støtte. Med et risikobaseret 
NEP-krav, der samtidig er fastsat til mindst 8 pct. af passiverne, fastsætter 
SRB et niveau, som er tilstrækkeligt forsigtigt til at få adgang til, at Afvik 
lingsformuen vil kunne bidrage til tabsabsorbering/rekapitalisering af et 
nødlidende institut. Det fremgår således af de harmoniserede afviklings 
regler, at når tabene ikke kan videregives til andre kreditorer, kan Afvik 
lingsformuen yde bidrag til tabsabsorbering og rekapitalisering til det 
institut, der er under afvikling. Der er imidlertid krav om overholdelse af 
en række strenge betingelser, herunder at tab, der i alt udgør mindst 8 
pct. af de samlede passiver, allerede skal have været genstand for ned 
skrivning/konvertering og afviklingsværktøjet bail-in. Konsekvensen af 
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den særlige danske realkredit-undtagelse fra NEP-krav og bail-in er, at 
myndighederne ikke kan anvende Afviklingsformuen som en backstop for 
realkreditinstitutter. 

Den foreslåede danske tilgang til fastsættelse af krav til nedskrivningseg 
nede passiver for SIFl-realkreditinstitutter og Sl Fl-koncerner med realkre 
ditinstitutter adskiller sig dermed fra den europæiske tilgang ved ikke at 
basere sig på instituttets risici. Samtidig giver den særlige danske regule 
ring ikke adgang til, at Afviklingsformuen vil kunne anvendes til at frihol 
de realkreditobligationerne fra tab, uanset at det foreslåede krav udgør 8 
pct. af passiverne. Dette skyldes lovgivningens krav om, at afviklings 
værktøjet bail-in skal finde anvendelse før end Afviklingsformuen kan an 
vendes. 

Samspillet med krisehåndteringsdirektivet og krav til grænseoverskridende 
koncerner 
Lovforslaget gennemfører alene regler for nationale SIFl'er. Det giver en 
udfordring i relation til danske realkredit-SIFl'er, der indgår i grænse 
overskridende koncerner. 

Lovforslaget tager således ikke stilling til, om fx Nordea Kredit skal opfyl 
de et mindstekrav på 8 pct. på konsolideret niveau Uf. forslagets§ 125 i, 
stk. 2, 1. pkt.) eller på individuelt niveau Uf. forslagets§ 125 i, stk. 2, 2. 
pkt.). Det er Nationalbankens forståelse af den gældende danske real 
kreditundtagelse fra NEP-krav og bail-in, at den hindrer Finanstilsynet i at 
fastsætte et internt NEP-krav til Nordea Kredit til evt. at understøtte en 
afviklingsstrategi om videreførelse for hele Nordeakoncernen, hvor kon 
cernafviklingsmyndigheden stiller et konsolideret NEP-krav til Nordea 
koncernen inklusiv Nordea Kredit. 

Nordeakoncernen er udpeget som en global SIFI efter international regu 
lering og har et svensk moderselskab. Dermed er afviklingsmyndigheden 
placeret i Sverige (og med flytningen til Finland hos den europæiske af 
viklingsmyndighed). Den særlige danske regulering for danske SIFl 
realkreditinstitutter vil her krydse de europæiske regler, som koncernaf 
viklingsmyndigheden i Sverige anvender ved fastsættelsen af et NEP-krav 
til koncernen. Da det alene er Nordea Kredit, der er udpeget som en na 
tional SIFI, mens koncernen er udpeget som en global SIFI og underlagt 
hjemlandets koncernafviklingsmyndighed og regulering, er det uklart, om 
lovforslaget vil medføre, at Nordea Kredit skal opfylde et særligt dansk 
minimumskrav på 8 pct. på individuelt niveau, eller om minimumskravet 
skal opfyldes på konsolideret niveau. 
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Lovforslaget forholder sig ikke til, efter hvilke principper Finanstilsynet 
skal fastsætte mindstekravet til et herværende datterselskab af en uden 
landsk koncern som fx Nordea koncernen, der allerede skal opfylde et 
konsolideret NEP-krav inklusive realkreditinstituttet efter de europæiske 
regler. 

Nationalbanken opfordrer til, at der med lovforslaget bliver taget stilling til 
samspillet mellem de danske særregler for NEP til realkreditinstitutter og 
krisehåndteringsdirektivets regler for grænseoverskridende koncerner. 
Samtidig bemærkes, at problemstillingen ville forsvinde, hvis den særlige 
danske undtagelse blev ophævet. 

Forslagets § 1, nr. 8 - realkreditinstitutter undtages fra et konsolideret 
NEP-krav 
Forslaget synes at gennemføre en del af det ændringsdirektiv til krisehånd 
teringsdirektivet, der p.t. forhandles i EU, jf. ændringsdirektivets art. 45a, 
stk. 2. Det sker dog uden at forholde sig til, om betingelserne for at gen 
nemføre den del af direktivet er mulig efter en evt. vedtagelse af æn 
dringsdirektivet, jf. art. 45a, stk. 1. 

I stedet for først at foretage vurderingen af, om betingelserne for at fast 
holde undtagelsen fra NEP-krav og bail-in er opfyldt, når ændringsdirek 
tivet skal gennemføres, så foreslår Nationalbanken, at lovforslaget allere 
de nu forholder sig hertil. 

Når sigtet med lovforslaget er at kunne understøtte en rekapitalisering 
og videreførelsesstrategi for realkreditinstitutter og koncerner, hvor der 
indgår realkreditinstitutter, så forekommer det vanskeligt at forstå be 
grundelsen for at undtage realkreditinstitutter, der indgår i en koncern, 
fra et konsolideret NEP-krav. 

Af Erhvervsministeriets overvejelser til ændringen af forslaget til § 266 
fremgår det, at ændringen begrundes med, at der ellers ville være tale 
om at omgå den gældende realkreditundtagelse fra NEP-krav, samt at 
forslaget er i overensstemmelse med det ændringsdirektiv til krisehånd 
teringsdirektivet, der p.t. forhandles i Europa-Kommissionen. 

Nationalbanken gør opmærksom på, at det med de kommende ændrin 
ger til direktivet om afvikling og genopretning mv. eksplicit fremgår, at 
kun realkreditinstitutter, der bl.a. opfylder kravet om at blive likvideret i 
en afvikling, kan undtages fra at indgå i en konsolidering. 

Forslagets§ 1, nr. 9 - realkreditinstitutter kan udstede NEP-passiver 
Endelig giver lovforslaget realkreditinstitutter, der indgår i en koncern, mu 
lighed for at udstede de passiver, der skal opfylde koncernens NEP-krav. At 
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det i en koncern, hvor realkreditinstituttet er undtaget fra NEP-krav, netop 

kan være realkreditinstituttet, der udsteder koncernens NEP-passiver, er 
ikke konsistent. Derudover bemærker Nationalbanken, at de kontraktuelle 

bestemmelser, der skal muliggøre en nedskrivning og konvertering af in 
strumenterne, ikke er beskrevet nærmere i lovforslaget. 

Med venlig hilsen 

Lars Rohde 
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