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FINANSIELLE TJENESTEYDELSER:
VIGTIGSTE LOVGIVNING

Den globale finanskrise skabte stor opmærksomhed omkring reguleringen af og tilsynet med
finansielle tjenesteydelser i EU. I tiden efter krisen foretog EU en omfattende gennemgang af
sin politik for finansielle tjenesteydelser for at genskabe stabiliteten og tilliden i det finansielle
system. I forbindelse med initiativer som f.eks. bankunionen og kapitalmarkedsunionen er der
i de seneste år blevet foreslået mere end 40 nye foranstaltninger. Reformen af den finansielle
sektor er stadig en igangværende proces.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 49, 56 og 63 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om
etableringsretten, fri udveksling af tjenesteydelser og frie kapitalbevægelser udgør den
vigtigste del af retsgrundlaget for direktiver og forordninger om finansielle tjenesteydelser.

— De centrale direktiver og aktuel udvikling forklares nærmere på webstedet for
Kommissionens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og
Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA).

BANK- OG BETALINGSTJENESTER

A. Kapitalkravsdirektivet — CRD (direktiv 2013/36/EU) og kapitalkravsforordningen —
CRR (forordning (EU) nr. 575/2013) betegnes under ét CRD IV.
1. Formål og indhold
Formålet med direktivet og forordningen er at indføre en moderne og risikofølsom retlig
ramme for kreditinstitutter, som tager højde for de internationale rammeaftaler om krav
til kreditinstitutters egenkapital, der vedtages af Baselkomitéen for Banktilsyn (Basel II-
bestemmelserne). Bestemmelserne, der tidligere var indeholdt i to direktiver, har til
formål at styrke EU's økonomi og at skabe større finansiel stabilitet til gavn for både
virksomheder og forbrugere. Direktiverne ajourfører reglerne om tilladelse og virksomhed samt
kapitalkravsreglerne med henblik på at gøre sidstnævnte mere omfattende og risikofølsomme.
CRD stiller f.eks. krav om eksplicit måling af operationel risiko og baner vej for
bedre risikostyring gennem en godkendelsesordning for interne ratingsystemer. Ved senere
ændringer (CRD II-IV) er der eksempelvis indført bestemmelser om gensecuritisationer og
aflønningspolitik samt om højere kapitalkrav. CRR-forordningen har til formål at skabe et
fælles regelsæt. I november 2016 fremsatte Kommissionen forslag til ændring af CRD IV/
CRR, hovedsagelig for at afspejle den seneste udvikling i rammerne fra Baselkomitéen
og Rådet for Finansiel Stabilitet med hensyn til en bindende gearingsgrad, en bindende
langsigtet likviditetskvote (NSFR), mere risikofølsomme kapitalgrundlagskrav og kravet om
en samlet tabsabsorberingskapacitet, som skal sikre, at globalt systemisk vigtige banker har en
mindstebeholdning af kapital og andre instrumenter.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_da
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2. Evaluering
CRD IV omsætter Baselrammeaftalen på en måde, der er skræddersyet til den europæiske
finanssektor, og tager højde for Europa-Parlamentets prioriteringer fra 2010 (forbedring af
kapitalgrundlaget, likviditetsstandarder, anticykliske foranstaltninger, en gearingsgrad samt
dækning af modpartskreditrisiko (CCR)). De mange detaljerede gennemførelsesbestemmelser,
der skal fastlægges, udgør imidlertid en udfordring.
B. Direktivet om betalingstjenester — PSD (direktiv 2007/64/EF) — ophævet ved PSD 2
(direktiv (EU) 2015/2366)
1. Formål og indhold
Dette direktiv letter elektroniske betalinger overalt i EU og etablerer et fælles europæisk
betalingsområde (SEPA). Andre målsætninger er forbrugerbeskyttelse gennem oplysningspligt
og øget konkurrence via markedsåbning som følge af harmoniserede markedsadgangsregler.
PSD suppleres af forordning (EU) nr. 924/2009 og af forordning (EU) nr. 260/2012. Selv om
SEPA-instrumenterne blev indført for hele Unionen i slutningen af 2010, blev de kun benyttet
i mindre omfang. Forordning (EU) nr. 260/2012 blev derfor vedtaget for at sikre overgangen
fra nationale til europæiske betalingsinstrumenter. Det ændrede direktiv (PSD 2) blev vedtaget
i efteråret 2015 og ophæver PSD. Det fastlægger strenge sikkerhedskrav til initiering
og behandling af elektroniske betalinger samt til beskyttelsen af forbrugernes finansielle
oplysninger. Desuden åbner det markedet for tjenesteydere, som tilbyder betalingstjenester på
grundlag af adgang til oplysninger om betalingskonti. Det begrænser ansvaret for uautoriserede
betalinger og indfører en ubetinget ret til tilbagebetaling for alle direkte debiteringer i EUR.
Meromkostninger i forbindelse med f.eks. kortbetalinger — uanset om det pågældende
betalingsinstrument anvendes i en forretning eller online — forbydes. PSD 2 trådte i kraft
den 12. januar 2016 og skal være gennemført i national lovgivning den 13. januar 2018.
Forordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer er også et vigtigt element i lovrammen
for betalingstjenester, idet forordningen lægger loft over niveauet for interbankgebyrer, der
opkræves mellem banker, med det formål at reducere omkostningerne for detailhandlere og
forbrugere ved brug af betalingskort.
2. Evaluering
Der er blevet rettet kritik mod nogle af bestemmelserne, f.eks. den manglende mulighed for
at afstemme de (vigtige) IBAN-kontonumre med kontoindehaverens navn, hvilket betyder,
at der, selv om der ikke er overensstemmelse, godt kan foretages en overførsel. Desuden
er det ikke muligt at sætte en øvre grænse for bemyndigelser til direkte debitering, og der
er ingen tilbagekaldelsesmulighed efter accept af en overførelse. Desuden er der en række
betænkeligheder vedrørende sikkerhed og databeskyttelse i forbindelse med PSD 2.

VÆRDIPAPIRMARKEDET

A. Direktivet om markeder for finansielle instrumenter — MiFID II (direktiv 2014/65/
EU) og forordningen om markeder for finansielle instrumenter — MiFIR (forordning (EU)
nr. 600/2014)
1. Formål og indhold
Fra 2004 fastsatte MiFID I (direktiv 2004/39/EF, ophævet) fælles standarder for handel med
værdipapirer, som resulterede i mere konkurrence og bedre investorbeskyttelse, bl.a. i kraft
af større gennemsigtighed i forbindelse med provision på investeringsrådgivning og et bedre
integreret udbud af finansielle udbyderes tjenesteydelser. Investorer skal informeres om alle

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//DA
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gebyrer og om produkterne og deres risici, før en aftale indgås. Håbet var, at disse regler vil øge
investorernes tillid og dermed tilstrømningen af international kapital til Europa. En revision i
form af en omarbejdning af direktivet (MiFID II) og en forordning (MiFIR) vedtoges i 2014 og
opstillede et ny lovramme. Den nye lovramme indfører en række bestemmelser, der har til formål
at styrke forbrugerbeskyttelsen. F.eks. kan investeringsselskabers aflønningspraksis ikke være
uforenelig med deres pligt til at handle i kundernes bedste interesse. Den har også til formål at
forbedre reguleringen af og gennemsigtigheden på finansmarkederne og sikre øget konkurrence.
Den tager fat på de risici, der er forbundet med den teknologiske udvikling, såsom algoritmisk
handel og højfrekvenshandel. Anvendelsesdatoen for MiFID II og MiFIR, som oprindeligt var
fastsat til begyndelsen af 2017, er senere blev udsat med et år til den 3. januar 2018.
2. Evaluering
Aktører, der beskæftiger sig med investorbeskyttelse, klager over, at investorerne bærer
bevisbyrden i tilfælde, hvor banker har givet vildledende eller mangelfuld rådgivning, selv om
investeringsrådgiveren skal kunne dokumentere den pågældende rådgivning. Overtrædelse af
tilsynsretlige forskrifter har heller ikke civilretlige følger, og investorerne kan derfor ikke kræve
erstatning. Da området er reguleret af et »Lamfalussy-direktiv«, er det nødvendigt med et stort
antal gennemførelsesbestemmelser. Dette gælder også det nye direktiv og den nye forordning.
B. Direktiv vedrørende investeringsinstitutter — UCITS (direktiv 2009/65/EF)
1. Formål og indhold
Siden 1985 er harmoniserede investeringsfondsandele som følge af UCITS-direktivet blevet
tildelt et »europæisk pas«, hvilket indebærer, at de, når de er godkendt i en medlemsstat,
kan sælges i alle andre medlemsstater. Samtidig er antallet af omfattede produkter løbende
blevet udvidet, og investorbeskyttelsesaspekter er blevet inddraget. Det omarbejdede direktiv
præciserer bestemmelserne om EU-passet for administrationsselskaber, fjerner bureaukratiske
hindringer for grænseoverskridende markedsføring og fastlægger regler for fondsfusioner
og master-feeder-strukturer, krav til depositarer, aflønningspolitik og ansvarsregler samt
sanktioner. Der er særskilte forordninger for europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF
— forordning (EU) 2015/760), risikokapitalfonde (EuVECA — forordning (EU) nr. 345/2013)
og europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF — forordning (EU) nr. 346/2013).
Direktiv 2011/61/EF omhandler forvaltere af alternative investeringsfonde. Forordningen om
pengemarkedsforeninger blev vedtaget af Rådet i maj 2017, efter at Parlamentet havde godkendt
teksten.
2. Evaluering
UCITS-direktivet stiller også krav om en lang række gennemførelsesforanstaltninger
vedrørende f.eks. pooling, anmeldelsesproceduren, passet for administrationsselskaber og
central investorinformation.

FORSIKRINGER

A. Direktivet om forsikrings- og genforsikringsvirksomhed — Solvens II
(direktiv 2009/138/EF)
1. Formål og indhold
Dette direktiv reformerer finanstilsynet med forsikringsselskaber, idet det udskifter den
tidligere statiske tilsynsmodel med en dynamisk, risikobaseret tilgang for at sikre
forbrugere og virksomheder bedre beskyttelse. Det regulerer risikotilpasning og kapitalstyring.
Desuden uddyber det integrationen af EU's forsikringsmarked og yder forsikringstagere



Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 4

og pensionsberettigede bedre beskyttelse. Dette skal forbedre europæiske forsikrings- og
genforsikringsselskabers internationale konkurrenceevne.
I tidligere direktiver indgik en statisk model til beregning af solvensmarginen, som blev vurderet
i forhold til det samlede handelsvolumen alene på grundlag af balancen. Solvens II er derimod
i højere grad orienteret mod de faktiske risici og sætter den enkelte virksomheds individuelle
risiko i centrum for tilsynsaktiviteten. Imidlertid skal der tages højde for alle relevante
og kvantificerbare risici (mindst markedsrisiko, kreditrisiko, forsikringsteknisk risiko og
operationel risiko). Det nye tilsynssystem medfører krav til egenkapitalen i forsikringsselskaber,
som svarer til risikoen. Dette suppleres med minimumskapitalkrav (MCR).
2. Evaluering
Takket være Solvens II vil forsikringsselskaberne blive bedre i stand til at konkurrere på
markederne, der bliver stadig mere globaliserede. Tilsynsmyndighederne frygter imidlertid,
at mere konkurrence vil føre til flere tilfælde af insolvens og faldende forbrugertillid, og
at det vil øge presset på små og mellemstore forsikringsselskaber. På kort sigt kunne det
medføre en forringet forsikringsbeskyttelse for høje, langfristede risici (på grund af større
kapitalkrav), og forsikringsvirksomhederne kunne begrænse tværsubsidieringen, hvilket kunne
føre til prisstigninger på visse områder. I 2011 vedtog Kommissionen forslaget »Omnibus II« for
at tage højde for den nye tilsynsstruktur og i særdeleshed Den Europæiske Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), som blev oprettet i begyndelsen
af 2011. På grund af den sene vedtagelse af Omnibus II-forslaget blev gennemførelsesfristen
for Solvens II-direktivet udsat til den 1. januar 2016.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Vedtagelsen og gennemførelsen af EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser følger
den såkaldte Lamfalussy-procedure, hvorefter Parlamentet sammen med Rådet vedtager
grundlæggende love (niveau 1) efter den fælles beslutningsprocedure. Parlamentet har desuden
en kontrolfunktion i forbindelse med vedtagelsen af foranstaltninger på niveau 2.
Parlamentet har også løbende støttet Kommissionens arbejde, ved mange lejligheder
befordret fremskridt i drøftelserne og forelagt egne initiativer (f.eks. om begrænsning af
aflønningsordninger i bank- og investeringssektoren). Med sin proaktive adfærd spille Europa-
Parlamentet en fremtrædende rolle i den løbende debat med Kommissionen, Rådet og andre
internationale institutioner om udvikling af tilsyns- og reguleringsstrukturen for de finansielle
markeder og udforskning af muligheder for at modvirke systemiske risici.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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