21. juni 2012

Anbefalinger fra Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark

1. Der etableres et systemisk risikoråd i Danmark.
2. Rådet identificerer og overvåger systemiske risici i Danmark. Rådet
kommunikerer sine observationer, advarsler og henstillinger til relevante parter, primært Finanstilsynet, Nationalbanken og – hvis der
skal udformes lovgivning – til regeringen. Rådets udtalelser er som
udgangspunkt offentlige.
3. Rådet er alene rådgivende, hvorfor etableringen af rådet ikke ændrer
ved de berørte myndigheders nuværende kompetencer. Såfremt en
henstilling ikke følges, skal der offentligt redegøres for baggrunden
herfor i overensstemmelse med følg-eller-forklar princippet. Såfremt
der er tale om en fortrolig henstilling, vil redegørelsen alene skulle
rettes til rådet.
4. Rådet sammensættes af to repræsentanter for Nationalbanken (formand), to repræsentanter for Finanstilsynet, tre repræsentanter for de
økonomiske ministerier samt tre uafhængige eksterne eksperter med
viden om finansielle forhold. De økonomiske ministerier (Erhvervsog Vækstministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet) og Finanstilsynet har ikke stemmeret (men alene taleret) i
forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod
regeringen. Nationalbanken og de eksterne eksperter kan stemme i alle sager. Rådet stræber efter konsensus. I tilfælde af stemmelighed vil
formandens stemme være udslagsgivende.
5. Rådet sekretariatsbetjenes af Nationalbanken. De økonomiske ministerier og Finanstilsynet deltager i sekretariatet.
6. Rådet udtaler sig om finansielle forhold, herunder finansiel regulering, som efter rådets vurdering kan lede til systemiske risici og derved true den finansielle stabilitet og kommer med henstillinger om
initiativer på det finansielle område, som kan reducere eller forebygge
opbygningen af systemiske risici. Rådet vil ikke skulle adressere udviklingen i den generelle økonomiske politik (fx finans-, skatte- og
pengepolitik) eller sektorpolitik uden for det finansielle område.
7. Rådet høres om eventuelle henstillinger og advarsler fra ESRB.
8. Rådet har adgang til relevante informationer fra offentlige myndigheder, herunder Nationalbanken, om det finansielle system.
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9. Rådet kan specifikt – jf. også de nye instrumenter i CRD-IV – komme
med henstillinger om initiativer vedrørende bl.a.:



Den modcykliske kapitalbuffer, kapitalbevaringsbufferen m.v.,
Risikovægte på kreditinstitutters eksponeringer mod ejendomssektoren, regler for opgørelse af kreditinstitutters solvensbehov, indhold af forsikringsselskabernes egen risikovurdering
m.v.,

Oplysningskrav for kreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v.,

Krav til kreditinstitutters finansiering og likviditet,

Indførelse af gearingsmål,

Eksponeringer til bestemte sektorer,

Krav til gennemsigtighed og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med systemiske risici på kapitalmarkederne.
10. Rådet nedsættes via en ændring af lov om finansiel virksomhed. Rådet evalueres senest 3 år efter etablering på basis af de hidtidige erfaringer med rådets funktion og den internationale udvikling.

