
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissorium for ekspertgruppe om Basel-

komitéens anbefalinger 

Baggrund 

Baselkomitéen har siden 2012 offentliggjort adskillige dokumenter, som in-

deholder anbefalinger til ændringer af kapitaldækningsreglerne for kreditin-

stitutter (de såkaldte Basel IV-standarder). Hovedformålet med disse anbe-

falinger er at adressere svagheder i de nuværende regler bl.a. ved at justere 

på brugen af interne modeller samt ved at øge risikofølsomheden i de nu-

værende standardmetoder.  

 

Baselkomitéens anbefalinger har i flere omgange været i høring, og der er 

på både nationalt og internationalt niveau gennemført omfattende konse-

kvensanalyser af anbefalingerne. På baggrund af høringssvarene og konse-

kvensanalyserne er anbefalingerne tilpasset.  

 

 

Da Baselkomitéens anbefalinger udelukkende fungerer som retningslinjer, 

er de ikke direkte gældende i lovgivningen for danske kreditinstitutter. Når 

alle anbefalinger er offentliggjort, igangsættes en EU-proces, hvor Kommis-

sionen vil skulle udarbejde forslag til at omsætte anbefalingerne til konkret 

lovgivning gældende for alle kreditinstitutter i EU. Kommissionens forslag vil 

derefter skulle forhandles af Rådet og Europa-Parlamentet iht. den normale 

EU-lovgivningsprocedure. Det vil i denne proces være muligt for Danmark at 

påvirke den europæiske implementering af anbefalingerne. 

 

Det er forud for EU-processen blandt andet behov for at vurdere om lavrisi-

koområder, som fx dansk realkredit, kan blive ramt uforholdsmæssigt hårdt 

af Baselkomitéens anbefalinger.  

 

Erhvervsministeren nedsætter på den baggrund en hurtigarbejdende ek-

spertgruppe, der skal gennemgå anbefalingerne fra Baselkomitéen og udar-

bejde konsekvensberegninger af disse. Hovedformålet er at skabe et grund-

lag for arbejdet med, at danske institutter ikke bliver uforholdsmæssigt hårdt 

ramt af fremtidig international regulering på kapitaldækningsområdet. 

Finanstilsynet 
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Ekspertgruppens opgaver 

Ekspertgruppens arbejde skal bidrage til grundlaget for regeringens fast-

læggelse af en dansk holdning i forbindelse med forhandlingerne i EU. 

 

Ekspertgruppen skal: 

 

1. Belyse indholdet i Baselkomitéens anbefalinger og effekterne af an-

befalingerne for danske kreditinstitutter, herunder særligt for institut-

ternes kapitalkrav.   

 

Ekspertgruppen skal vurdere Baselkomitéens endelige anbefalinger. I den 

forbindelse skal ekspertgruppen identificere eventuelle uklarheder, hvor der 

kan være tvivlsspørgsmål om indholdet og betydningen af den konkrete 

tekst i anbefalingerne.  

 

Ekspertgruppen skal desuden analysere effekterne af Baselkomitéens anbe-

falinger for danske kreditinstitutter. Specifikt skal ekspertgruppen vurdere 

anbefalingernes betydning for institutternes kapitalkrav. Det er ikke ekspert-

gruppens opgave at vurdere institutternes omkostninger ved at rejse yderli-

gere kapital. 

 

2. Identificere væsentlige danske interesser i Baselkomitéens anbefa-

linger med henblik på kommende EU-forhandlinger herom 

 

Med udgangspunkt i ovenstående effektanalyse af Baselkomitéens anbefa-

linger skal ekspertgruppen identificere områder, der vil have særlig betyd-

ning for den danske finansielle sektor, herunder især for det danske realkre-

ditsystem.  

 

Ekspertgruppen skal også belyse mulige løsningsforslag, som vil mindske 

de potentielle negative konsekvenser af Baselkomitéens anbefalinger, der 

skal kunne anvendes som input i forbindelse med kommende EU-

forhandlinger. 

  

Ekspertgruppens sammensætning 

Ekspertgruppen sammensættes af repræsentanter fra henholdsvis Er-

hvervsministeriet, Finanstilsynet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet, Nationalbanken, FinansDanmark, Danske Bank, Jyske Bank, 

Sydbank, Nykredit og Nordea Kredit.  

 

Ekspertgruppen sekretariatsbetjenes af Finanstilsynet.  
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Ekspertgruppen kan inddrage ekstern ekspertise, hvis det vurderes relevant.  

 

Ekspertgruppen skal afrapportere til erhvervsministeren senest 2 måneder 

efter Basel-Komitéen offentliggør sine anbefalinger. 

 


