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HØRINGSSVAR OM LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REALKREDITLÅN OG 

REALKREDITOBLIGATIONER MV., LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHED OG 

LOV OM ET SKIBSFINANSIERINGSINSTITUT  

Finanstilsynet har den 23. oktober 2020 sendt udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om fi-

nansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut i høring. Udka-

stet til lovforslaget har til formål at minimumsimplementere direktiv om 

udstedelse af dækkede obligationer og offentligt tilsyn med dækkede ob-

ligationer (CBD) samt fastsætte kravet om et minimum af overdækning af 

sikkerhedsstillelse, der følger af ændringen til kapitalkravsforordningen 

(CRR). 

Det er positivt, at der med lovforslaget generelt sigtes efter en direk-

tivnær implementering af CBD. Indførslen af ensartede europæiske stan-

darder for dækkede obligationer, herunder realkreditobligationer, bidra-

ger til den finansielle stabilitet. 

Nationalbanken har to konkrete bemærkninger til lovforslaget: 

 Likviditetskravet bør opgøres ud fra obligationernes kontraktlige 

forfald og ikke på baggrund af den udsatte forfaldsdato for obli-

gationer med forlængelsesmulighed.  

 Det bør fremgå, at forslaget om en samarbejdsforpligtelse mellem 

Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet er møntet på Finanstilsynets 

kompetence med at føre et "produkttilsyn".   

INDFØRELSE AF NYT LIKVIDTETSBUFFERKRAV MV. 

Ifølge lovforslaget kan obligationsmodeller, som er "match fundede", 

undtages fra det nye 180 dages likviditetskrav, fordi "matchfundingen" 

sikrer, at likviditeten er til stede, når betalingerne skal ske.  

For ikke "match fundede" obligationsmodeller indføres et 180 dages li-

kviditetskrav, som skal sikre, at der er en tilstrækkelig mængde af likvide 
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aktiver til at betale kreditorerne 180 dage frem. Forslaget lægger imidler-

tid op til at anvende national diskretion til at indføre kravet mere lempe-

ligt end direktivets udgangspunkt. Det betyder, at institutterne kan anta-

ge, at forfaldstidspunktet for betalingerne til obligationsejerne baseres 

på en forlængelse af obligationernes løbetid i stedet for obligationernes 

oprindelige løbetid.  

Den lempelige implementering er problematisk, fordi den ikke understøt-

ter, at instituttet kan betale sine forpligtelser til tiden. De udstedelser, der 

er omfattet af lovforslaget, vil især være relevant for pengeinstitutter, og 

for pengeinstitutter gælder, at særligt dækkede obligationer kun kan for-

længes, hvis instituttet er i afvikling eller konkurs. Dermed lægges der 

med lovforslaget op til, at likviditetskravet – som netop skal mindske den 

likviditetsrisiko, der er forbundet med obligationen, og som er et centralt 

led til sikring af rettidig tilbagebetaling til kreditorerne – skal baseres på 

en forlængelse af obligationerne. Konsekvensen er, at forslaget ikke un-

derstøtter formålet med likviditetskravet. 

Forslaget for ikke "match fundede" obligationsmodeller bør i stedet følge 

direktivets udgangspunkt, så likviditetskravet opgøres ud fra betalinger-

nes kontraktlige forfaldstidspunkt. 

SAMARBEJDE MELLEM TILSYNSMYNDIGHED OG AFVIKLINGSMYNDIGHED 

Med lovforslaget foreslås det i lov om finansiel virksomhed at indsætte en 

"principbaseret samarbejdsforpligtelse" mellem Finanstilsynet og Finan-

siel Stabilitet i tilfælde af, at et institut, der udsteder særligt dækkede ob-

ligationer, bliver nødlidende.  Samtidig hermed er der allerede i den 

gældende lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksom-

heder forudsat et samarbejde mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabili-

tet i tilfælde af, at et institut bliver nødlidende. Det er derfor uklart, hvil-

ket selvstændigt indhold lovforslagets bestemmelse om en samarbejds-

forpligtelse har.  

Det er afgørende, at der ikke opstår tvivl om, hvilke myndigheder der har 

kompetence til at træffe hvilke beslutninger, hvis et institut, der udsteder 

særligt dækkede obligationer, bliver nødlidende og tages under afvik-

ling.  

Det bør derfor fremgå eksplicit af lovforslaget, at den foreslåede forplig-

telse alene relaterer sig til Finanstilsynets kontrol med, at reglerne for 

dækkede obligationer overholdes (det såkaldte produkttilsyn), herunder 

den løbende og forsvarlige forvaltning af programmet for dækkede obli-

gationer under afviklingsprocessen. Som det også er tilfældet i direktiv-

teksten, bør det samtidig fremgå af lovbemærkningerne, at bestemmel-
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sen ikke har til hensigt at ændre behandlingen af særligt dækkede obli-

gationer i tilfælde af afvikling i henhold til lov om restrukturering og af-

vikling af visse finansielle virksomheder. 

Med venlig hilsen 

Lars Rohde 


