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Bilag 1. Evaluering af opfølgning på henstilling fra Det 

Systemiske Risikoråd  

 
Opfølgning på henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark  Tabel 1 

Krav i henstilling Lov om finansiel virksomhed mv.1 og Bankpakke 6 

Delhenstilling vedrørende implementering af CRR/CRD IV: 

 Identifikationskriterier for SIFI'er bør indføres fra 

2014. 

 

 Identifikationskriterier for SIFI'er er indført. SIFI'er 

identificeres første gang inden 30. juni 2014. 

 

 Likviditetskrav for SIFI'er bør indføres fra 2014-15.  Se tabel 2.  

 Eksisterende krav bør fastholdes i en 

overgangsperiode i tilfælde, hvor 

indfasningsperioden i EU's kapitalkravslovgivning 

(CRR/CRD IV) indebærer lempeligere krav end den 

eksisterende lovgivning. 

 Krav til kortsigtet likviditetsdækning (LCR) indfases 

gradvist frem til 2018. Det eksisterende danske 

likviditetskrav fastholdes som et gulv frem til og med 

2016.  

 Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge CRR-

forordningen er udformet, så overgangen fra den 

gældende retstilstand til den i CRR fastsatte, er så 

lempelig som mulig på de områder, hvor 

retstilstanden ikke allerede lever op til CRR. 

 Rammerne for den modcykliske kapitalbuffer bør 

indføres fuldt ud fra 1. januar 2015. 

 Rammerne for den modcykliske kapitalbuffer vil blive 

indfaset gradvist fra 2015-19. 

Delhenstilling vedrørende implementering af SIFI-udvalgets anbefalinger: 

 Regeringen fremsætter lovforslag, der 

implementerer SIFI-udvalgets anbefalinger. 

 Se tabel 2. 

1 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love vedtaget 18. marts 2014. 
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Opfølgning på delhenstilling om implementering af SIFI-udvalgets anbefalinger  Tabel 2 

SIFI-udvalgets anbefalinger Lov om finansiel virksomhed mv. og Bankpakke 6 

Identifikation: 

 Identifikationskriterier.  Anvender samme indikatorer. 

 Lavere grænse for balanceindikatoren.  

 Ingen kvalitativ vurdering. 

 Udpegning foretages af Finanstilsynet efter 

henstilling fra Det Systemiske Risikoråd. 

 Udpegning foretages af Finanstilsynet. 

 Erhvervs- og vækstministeren vil kunne give/fratage 

et institut SIFI-status før tid.  

Kapitalkrav: 

 SIFI-krav i intervallet 1-3,5 pct. af de 

risikovægtede aktiver. 

 SIFI-krav i intervallet 1-3 pct. af de risikovægtede 

aktiver. 

 Højere kapitalkrav, hvis institutterne bliver mere 

systemiske. 

 Loft på 3 pct. af de risikovægtede aktiver uanset 

systemiskhed. 

 Gradvis indfasning frem til 2019.  Gradvis indfasning frem til 2019. 

 SIFI-kapitalkrav opfyldes med egentlig kernekapital 

og fastsættes på konsolideret niveau og soloniveau. 

 SIFI-kapitalkrav opfyldes med egentlig kernekapital 

og fastsættes på konsolideret niveau og soloniveau. 

 Krisehåndteringsbuffer etableres over en 3-årig 

periode fra 2020. 

 Beslutning om krisehåndtering udskudt til der er 

afklaring om implementeringen af EU’s 

krisehåndteringsdirektiv i dansk lov. 

 Krav om genopretnings- og krisehåndteringsplaner 

(afviklingsplaner) for SIFI'er.  

 Krisehåndteringsplan udarbejdes af myndigheder. 

 Alle institutter med balance større end 1 mia. kr. 

udarbejder afviklingsplan. 

 Afviklingsplaner er endvidere en del af 

implementeringen af EU's krisehåndteringsdirektiv. 

 Afviklingsplaner udarbejdes i tæt dialog med SIFI'et. 

Likviditetskrav: 

 Krav til kortsigtet likviditetsdækning (LCR) indføres 

fuldt ud for SIFI'er fra 2015. 

 LCR indføres som udgangspunkt fuldt ud fra 2015, 

hvis danske realkreditobligationer medregnes som 

højlikvide aktiver i LCR. 

 Krav om mere stabil finansiering fra 2014.  Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og 

Danmarks Nationalbank skal udarbejde oplæg til 

konkrete regler for stabil finansiering for SIFI-

pengeinstitutter. 

Andre krav: 

 Krav til god selskabsledelse.  Arbejdsgruppe vil blive nedsat, som skal komme med 

forslag til implementering af fastlagte initiativer. 

 SIFI'er underlægges styrket tilsyn.  SIFI'er underlægges styrket tilsyn. 

Krisehåndtering: 

 Krisehåndteringstrigger for SIFI'er på 10,125 pct. af 

de risikovægtede aktiver.  

 EU’s krisehåndteringsdirektiv er vedtaget og skal 

gennemføres i dansk ret. 

 Trigger for begrænsninger på udbetaling af bonus, 

udbytte osv. inkluderer søjle II-krav. 

 Trigger ekskluderer søjle II-krav.  

 Mulighed for tvangsmæssig anvendelse af 

krisehåndteringsværktøjer. 

 Indføring af alternative krisehåndteringsværktøjer. 

 Oprettelse af en stabilitetsfond. 

 EU’s krisehåndteringsdirektiv er vedtaget og skal 

gennemføres i dansk ret. 

 Der etableres en krisehåndteringsmyndighed.  Finansiel Stabilitet A/S skal i tilpasset form varetage 

opgaven som national afviklingsmyndighed – 

overvejelser om, hvordan den kommende 

afviklingsmyndighed indrettes, pågår. 

 

 


