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HØRINGSSVAR OM UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LOV OM 
FINANSIEL VIRKSOMHED, LOV OM INVESTERINGSFORENINGER M.V., LOV 
OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OG FLERE AN 
DRE LOVE 

Finanstilsynet har d. 30. juni 2021 sendt udkast til lovforslag om ændring 
af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov 
om forvaltere af alternative investeringsfonde og flere andre love i hø 
ring. 

Udkastet til lovforslaget har bl.a. til formål at styrke tilsynet med uden 
landske betalingssystemer, der udøver virksomhed i Danmark, samt at 
indføre en ny model for udpegning af systemisk vigtige finansielle institu 
tioner, SIFl'er. 

Styrkelsen af tilsyn med udenlandske betalingssystemer 
Med den nuværende kapitalmarkedslov har Nationalbanken lovgivne til 
synsbeføjelser over detailclearinger registreret i Danmark, mens Finans 
tilsynet har it-tilsyn med detailclearingerne efter reglerne om fælles data 
centraler i lov om finansiel virksomhed. 

Hvis et detailbetalingssystem etableres i udlandet, vil Nationalbanken og 
Finanstilsynet imidlertid ikke have myndighedskompetencer overfor sy 
stemet ifølge den nuværende lovgivning. 

I ændringsforslaget til lov om kapitalmarkeder foreslås det at sikre tilsva 
rende tilsynskompetencer i forhold til udenlandske betalingssystemer, 
der udøver virksomhed i Danmark. For betalingssystemer omfattet af Na 
tionalbankens overvågning vil Nationalbanken få mulighed for at kræve, 
at et udenlandsk betalingssystem, der udøver virksomhed i Danmark, skal 
etablere en virksomhed med hjemsted i Danmark og udøve sin virksom 
hed under dansk ret. Dog kan et udenlandsk betalingssystem under visse 
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betingelser lade sig registrere under dansk ret i henhold til den gælden 
de lovgivning og derved underlægges tilsyn uden at skulle etableres i 

Danmark. 

Endvidere må it-drift af et detailbetalingssystem ikke påbegyndes, før Fi 
nanstilsynet har meddelt operatøren tilladelse hertil. 

Vi støtter ændringsforslaget, der vil bidrage positivt til at sikre infrastruk 
turen for betalinger og stabiliteten i det danske finansielle system. 

Udpegning af SIFl'er og den systemiske buffersats 

Med udkastet foreslås en ny model for udpegning af SIFl'er, der tager 
udgangspunkt i en model anbefalet af Den Europæiske Banktilsynsmyn 
dighed, EBA, og som anvendes i en lang række europæiske lande. 

Vi støtter implementeringen af den nye model til udpegning af SIFl'er. 
Det er væsentligt for den finansielle stabilitet, at der stilles ekstra krav til 
SIFl'er som følge af deres betydning for samfundsøkonomien. Det er der 
for vigtigt, at modellen til at udpege SIFl'er er robust over tid. Det sikres i 
højere grad med den nye model, der er baseret på langt flere indikatorer 
end den nuværende model. 

I forhold til erhvervsministerens mulighed for at ændre de aktuelle SIFl 
buffersatser mener vi, at Det Systemiske Risikoråds rolle i fastsættelse af 
buffersatserne bør fastlægges i forslaget. Det er bl.a. Det Systemiske Risi 
koråds opgave at identificere og overvåge finansielle risici og fokusere 
på initiativer, der kan forebygge eller reducere systemiske risici, der kan 
sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. Det fore 
kommer derfor nærliggende, at ministeren skal inddrage Det Systemiske 
Risikoråd, hvis de aktuelle buffersatser ændres. Det samme mener vi bør 
gælde i relation til forslaget om, at erhvervsministeren minimum hvert 
andet år skal vurdere den systemiske buffer. 

Vi ser positivt på selve forslaget om at indføre mere fleksibilitet i fastsæt 
telsen af den systemiske buffer. Med forslaget kan den systemiske buffer 
sats fremover fastsættes, når der identificeres systemiske risici for grup 
per og undergrupper af eksponeringer og institutter, hvor den systemi 
ske buffersats tidligere blev fastsat årligt for de danske SIFl'er. 

Med venlig hilsen 

»tul 
Peter Ejler Storgaard 
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