
 

 

ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTEREN 

 

 

 

9. februar 2015 

ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax. 33 12 37 78 

CVR-nr. 10092485 

EAN nr. 5798000026001 

evm@evm.dk 

www.evm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål 1 ad L 105 stillet af Erhvervs-, Vækst- og 

Eksportudvalget den 22. januar 2015 efter ønske fra Kim Andersen 

(V). 

 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes oversende et notat, der beskriver, hvilke nye beføjelser 

Finanstilsynet tillægges med lovforslaget. 

 

Svar: 

Krisehåndteringsdirektivet, der går under betegnelsen BRRD (Bank Re-

covery and Resolution Directive), har først og fremmest til formål at ska-

be et ensartet sæt af regler i EU for krisehåndtering af pengeinstitutter, 

realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I m.v. Et ensartet sæt af 

regler vil bl.a. gøre det nemmere for myndigheder at samarbejde i de til-

fælde, hvor en grænseoverskridende virksomhed, som er omfattet af 

BRRD bliver nødlidende eller potentielt nødlidende, og skabe mere lige 

konkurrencevilkår på tværs af grænserne i EU på markedet for finansielle 

ydelser.  

 

Regelsættet giver myndighederne mulighed for at gribe ind tilstrækkeligt 

tidligt over for en nødlidende eller potentielt nødlidende virksomhed, som 

omfattet af lovforslaget, for at sikre kontinuiteten i den pågældende virk-

somheds kritiske finansielle og økonomiske funktioner. En tidligere ind-

griben vil samtidig medvirke til at sikre, at det først og fremmest er aktio-

nærer og kreditorer, der tager tab i forbindelse med afvikling og ikke skat-

teyderne.  

 

I det vedlagte bilag redegøres der nærmere for de helt konkrete nye befø-

jelser, som Finanstilsynet med gennemførelsen af BRRD, herunder set i 

forhold til de beføjelser, Finanstilsynet har i dag.  

 

Det skal bemærkes, at Finanstilsynet allerede i dag har en række af de 

beføjelser, der er angivet i bilaget, men får i medfør af BRRD mulighed 

for at anvende disse på et tidligere tidspunkt, hvor der er fare for, at virk-

somheden overtræder eller vil overtræde kravene i lov om finansiel virk-

somhed og kapitalkravsforordningen (CRR). 
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