ESA Retningslinjer
Retsakt

Nr.

Titel

Følges af Finanstilsynet?

ESMA/2013/611

Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber

Følger

ESMA/2016/579

Retningslinjer for forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til FAIFdirektivet (direktivet om
forvaltere af alternative investeringsfonde)

Følger

ESA/JC/2017/37

Retningslinjer for risikofaktorer

Følger

AIFMD

AMLD
ESAs/2016/72
JC/GL/2017/16
EBA/JC/2019/81
Benchmarkforordningen

ESMA70-145-1209 DA

Fælles retningslinjer for kendetegnene ved en risikobaseret tilgang til tilsyn med bekæmpelse af
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og de skridt, der skal tages, når der føres tilsyn
på et risikofølsomt grundlag.
Retningslinjer for oplysninger ved pengeoverførsler
Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der
fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)
"Retningslinjer for AML/CFT-kollegier"

Følger

Lovbekendtgørelse 2019-09-06 nr. 930 (Hvidvaskloven)

Følger

Nej

Følger

Nej

Retningslinjer for ikkevæsentlige benchmarks i henhold til benchmarkforordningen

Følger

Nej

EBA/GL/2019/02

Retningslinjer for outsourcing

Følger

EBA/GL/2017/14
EBA/REC/2017/03
EBA/REC/2017/02

Retningslinjer for tilsyn med væsentlige filialer
Henstillinger om om outsourcing til cloudserviceudbydere
Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen
Retningslinjer for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel
84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU
Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde
Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold
til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU
Retningslinjer for udløsningsmekanismer for tidlig indgriben i henhold til artikel 27, stk. 4, i
direktiv 2014/59/EU
Retningslinjer for fortolkning af de forskellige situationer, hvor et institut anses for at være
nødlidende eller forventeligt nødlidende i medfør af artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.
EBA-retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, der er
nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres
til den i medfør af artikel 65, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU
EBA-retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver
ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle
markeder i henhold til artikel 42, stk. 14, i direktiv 2014/59/EU
EBA-retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den
finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten
af virksomhedssalgsværktøjet i medfør af artikel 39, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU

Følger
Følger
Følger

Bekendtgørelse nr. 877 af 12/06/2020 om outsourcing for
kreditinstitutter m.v. Der forventes udstedt en vejledning til
bekendtgørelsen til sommer 2021.
Nej
Nej
Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter,
realkreditinstitutter og
fondsmæglerselskaber I

Følger

Bkg nr. 962 af 25. juni 2018 og vej nr. 9794 af 25.
september 2018

Følger

Nej

Følger

Delvist i Bekendtgørelse om genopretningsplaner for
pengeinstitutter, realkreditinstitutter og
fondsmæglerselskaber I

EBA/GL/2016/03
EBA/GL/2015/21
EBA/GL/2015/17
EBA/GL/2015/03
BRRD

Implementering i dansk ret
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. LBK nr 1047 af 14/10/2019
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. LBK
nr. 1047 af 14/10/2019 og bekendtgørelse nr. 1151 af 24.
oktober 2017 om lønpolitik og aflønning i forvaltere af
alternative investeringsfonde.
Lovbekendtgørelse 2019-09-06 nr. 930 (Hvidvaskloven)
Finanstilsynets vejledning om lov om ofrebyggende
foranstaltninger mod hvidvask og finanstiering af terrorisme

EBA/GL/2015/07
EBA/GL/2015/06

EBA/GL/2015/05

EBA/GL/2015/04  

EBA/GL/2015/02

EBA/GL/2014/11

EBA/GL/2014/09

EBA/GL/2014/06

ESMA/2016/1575

ESMA/2015/609

EBA-retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i
genopretningsplaner.
EBA-retningslinjer for fastlæggelse af specifikationer for foranstaltninger til at reducere eller
fjerne hindringer for afviklingsmuligheder og under hvilke omstændigheder, hver foranstaltning
kan anvendes i henhold til direktiv
2014/59/EU
EBA-retningslinjer for de typer af tests, vurderinger eller aktiviteter , som kan lede til
støtteforanstaltninger, jf. art. 32, stk. 4, litra d, (iii), i direktiv om genopretning
og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber
EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner

Retningslinjerne er rettet mod kreditvurderingsbureaer, og
altså ikke
Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.
Retningslinjerne er rettet mod kreditvurderingsbureaer, og
Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA
altså ikke
Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.
Retningslinjer for validering og gennemgang af kreditvurderingsbureauernes metoder

Nej

Nej

CRA-forordningen

ESMA/2013/720
ESMA/2011/188

ESMA33-9-282

Følger
Retningslinjerne har status af Memorandum of
Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente Understanding (MoU) mellem ESMA og de kompetente
sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer
nationale myndigheder. Derfor er
implementering ikke påkrævet.
Retningslinjerne er rettet mod
Retningslinjer for anvendelse af valideringsordningen i artikel 4, stk. 3, i forordningen om
kreditvurderingsbureaer, og altså ikke Finanstilsynet som
kreditvurderingsbureauer
tilsynsmyndighed.

EBA/GL/2020/07

Guidelines on Covid -19 measures reporting and disclosure

Følger

EBA/GL/2018/06

Retningslinjer for styring af misligholdte eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser

Følger

EBA/GL/2020/13

EBA/GL/2020/06
EBA/GL/2020/05
EBA/GL/2020/04
EBA/GL/2019/03
EBA/GL/2019/02

Retningslinjer for relevante undergrupper af sektoreksponeringer, hvorpå
kompetente eller udpegede myndigheder kan anvende en systemisk buffer i
overensstemmelse med artikel 133, stk. 5, litra f), i direktiv 2013/36/EU.

Retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån
Retningslinjer om kreditrisikoreduktion for institutter, der anvender IRB-metoden med egne
estimater af LGD
Retningslinjer for fastsættelse af den vægtede gennemsnitlige løbetid for tranchen i
overensstemmelse med artikel 257, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
Retningslinjer for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk
nedgangsperiode ("estimering af LGD under en økonomisk nedgangsperiode")
Retningslinjer for outsourcing

EBA/GL/2019/01

Retningslinjer om specifikation af eksponeringstyper, som skal forbindes med høj risiko

JC/2018/35

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

EBA/GL/2018/10

Retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer (NPE) og eksponeringer med
kreditlempelser.

Følger

Følger
Følger

Følger

Følger ikke

Nej

Nej

Nej

Følger
Følger

Nej

Følger

Nej

Følger
Følger
Følger

Nej
Nej
Er indarbejdet i EBA/GL/2019/02 - se ovenfor
I vejledning. "Vejledning om risikostyring på
likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter".
VEJ nr. 9206 af 19/03/2019

Retningslinjer der ændrer retningslinjer EBA/REC/2015/01

Følger

EBA/GL/2018/03

Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen
(SREP)

Følger

EBA/GL/2017/15
EBA/GL/2017/14
EBA/REC/2017/03

Indberetnings- og offentliggørelsesforpligtelser er iværksat og
kommunikeret til de omfattede kreditinstitutter
Ledelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1706 af 27/11/2020)
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov
om restrukturering og afvikling af visse finansielle
virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om
ophævelse af lov om finansiel stabilitet” og
”Bekendtgørelse om opgørelse af systemisk buffer.
EBA/GL/2020/06 er ved at blive indarbejdet i
ledelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1706 af 27/11/2020)

I vejledning. "Vejledning om risikostyring på
likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter".
VEJ nr. 9206 af 19/03/2019
Nej
I vejledning. "Vejledning om opgørelse og vurdering af
likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter".
VEJ nr. 9970 af 09/10/2017
Dele af vejledningen er implementeret i solvensvejledningen

EBA/REC/2018/03

EBA/GL/2017/16

Nej

Bekendtgørelse nr. 877 af 12/06/2020 om outsourcing for
Følger
kreditinstitutter m.v. Der forventes udstedt en vejledning til
bekendtgørelsen til sommer 2021.
Bekendtgørelse nr. 556 af 1. juni 2016 om den klageansvarlige
Følger delvist - Begrænset anvendelsesområdet til SIFI'er
og finansielle virksomheders håndtering af klager.

Følger

EBA/GL/2018/01

Nej

Følger

Retningslinjer for institutternes stresstest

EBA-retningslinjer for styring af renterisiko som følge af aktiviteter uden for
Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning
(EU) nr. 575/2013 hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som
indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag
Retningslinjer for estimering af sandsynligheden for misligholdelse (PD), estimering af tab givet
misligholdelse (LGD) og behandling af misligholdte eksponeringer
Retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder
Retningslinjer vedrørende tilsynet med de særligt væsentlige filialer
Henstillinger om outsourcing til cloudserviceudbydere

Nej

Følger

EBA/GL/2018/04

EBA/GL/2018/02

EBA/GL/2017/01

Retningslinjer for offentliggørelse af likviditetsdækningsgrad som supplement til offentliggørelse
af likviditetsrisikostyring i henhold til artikel 435 i forordning (EU) nr. 575/2013

Følger

EBA/GL/2016/11

Retningslinjer for oplysningskrav i henhold til ottende del i forordning (EU) nr.
575/2013

Følger

Nej

Følger

I vejledning. "Vejledning om opgørelse og vurdering af
likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter".
VEJ nr. 9970 af 09/10/2017

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

EBA/GL/2016/10
EBA/GL/2016/09  
CRR-CRD 4
/
CRR 2-CRD 5

Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde

EBA/GL/2016/08
EBA/GL/2016/07

Retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-oplysninger, der indhentes til SREP-formål
Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som
omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013
Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner
Retningslinjer for anvendelse af definitionen af misligholdelse i henhold til artikel 178 i
forordning (EU) nr. 575/2013

EBA/GL/2016/06

EBA/GL/2015/22
EBA/GL/2015/01
EBA/GL/2014/14

Retningslinjer om en forsvarlig forsvarlige aflønningspolitikker.
Henstillinger om ækvivalensen af fortrolighedsordninger (CRD)
Retningslinjer om væsentlige eller fortrolige oplysninger og oplysninger, der er institutternes
ejendom, og om offentliggørelseshyppighed (CRR)

Følger ikke.
Følger
Følger

Nej

EBA/GL/2014/01

EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning

Følger ikke

EBA/GL/2014/08
EBA/GL/2014/07

Retningslinjer for benchmarking af aflønning.
Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede.
Retningslinjer vedrørende overførsel af væsentlig kreditrisiko i forbindelse med
artikel 243 og artikel 244 i forordning 575/2013

Følger
Følger
Følger

Nej

EBA/GL/2017/12
EBA/GL/2012/03
EBA/GL/2012/02
EBA/GL/2012/01
EBA/GL/2017/06

Retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med
nøglefunktioner.
Retningslinjer vedrørende forøget misligholdelses- og migrationsrisiko (IRC).
Retningslinjer for value-at-risk i stresssituationer (stressed VaR).
Retningslinjer vedrørende den avancerede målemetode (AMA).
Retningslinjer om kreditinstitutters praksis for håndtering af kreditrisiko og den
regnskabsmæssige behandling af forventede kredittab

Følger
Følger
Følger

I lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG nr. 1447 af 11.
september 2020 og snart i lov om fondsmæglerselskaber og
investeringsservice og -aktiviteter
Nej
Nej
Nej

Følger

Nej

Følger

EBA/GL/2017/11

Retningslinjer vedrørende intern ledelse.

Følger

CEBS/2010/216

Retningslinjer vedrørende styring af markedsrelaterede aktiviteter.
Retningslinjer for specifikation og offentliggørelse af indikatorer af systemisk betydning
Retningslinjer vedrørende risikooverførelsesteknikker i forbindelse med operationel risiko.
Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDRetningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU)
nr. 909/2014
Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en
værdipapircentrals (CSD’s) væsentlige betydning for værtslandet
Retningslinjer om fremgangsmåden for beregning af indikatorerne til fastsættelse af de mest
relevante afregningsvalutaer
Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser
Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse
Retningslinjer for samarbejdsaftaler mellem indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv
Retningslinjer for metoder til beregning af bidrag til indskudsgarantiordninger
Retningslinjer for betalingsforpligtelser i henhold til direktiv 2014/49/EU om

Følger ikke
Følger
Følger ikke
Følger

I lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG nr. 1447 af 11.
september 2020, bekendtgørelse nr. 1706 af 27. november
2020 om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl. Og
bekendtgørelse nr. 877 af 12. juni 2020 om outsourcing for
Nej
Nej
Nej
Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger
Følger
Følger
Følger
Følger ikke
Følger principielt. Anvendelsesområdet for retningslinjen
er pt. ikke aktuelt, da Danmark ikke har nogen centrale
modparter (CCP'er). Såfremt der for fremtiden bliver
etableret CCP'er , vil
retnignslinjen dog blive fulgt.
Retningslinjerne retter sig mod deltagere på det finansielle
marked, og altså ikke Finanstilsynet
som tilsynsmyndighed.
Følger principielt. Anvendelsesområdet for retningslinjen
er pt. ikke aktuelt, da Danmark ikke har nogen centrale
modparter (CCP'er). Såfremt der for fremtiden bliver
etableret CCP'er , vil
retnignslinjen dog blive fulgt.

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

EBA/GL/2020/14

CEBS/2009/42
ESMA70-151-367
ESMA70-151-435
ESMA70-708036281-67
ESMA70-708036281-66

DGSD

Følger delvist.
Læs Finanstilsynets begrundelse her.

Følges ikke, da Danmark ikke har tilladt institutioner at
anvende diskonteringsrenten, jf. artikel 94 (g) (iii) i
kapitalkravsdirektivet (2013/36 / EU).
Nej
Nej

EBA/GL/2014/05

CSDR

Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af
detailbankprodukter og -tjenester.

Vi følger retningslinjerne delvist, da retningslinjerne vedrører
fortolkningen artikel 74, stk. 3, og artikel 75, stk. 2 i CRD IV,
artikel 7, stk. 2, i MCD, artikel 3, stk. 1, i EMD2 og artikel 11,
stk. 4, i PSD2. Eftersom aflønningsregler ikke er gennemført i
betalingsloven, er artikel 3, stk. 1 i EMD2 og artikel 11, stk. 4 i
PSD2 ikke indført i dansk ret. Retningslinjerne er således
delvist genenmført ved lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG
nr. 1447 af 11. september 2020 og i lov om finansielle
rådgiveres, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf.
LBKG nr. 379 af 2. april 2020
Nej
Nej

ESMA70-151-298
ESMA70-151-294
EBA/GL/2016/02
EBA/GL/2015/10
EBA/GL/2015/09

ESMA70-151-1496

Retningslinjer om EMIR-forordningens anti-procykliske marginforanstaltninger for centrale
modparter

ESMA70-151-1350

Retningslinjer for transaktionsregistres beregning af positioner i henhold til EMIR

ESMA70-151-1439

Retningslinjer om de centrale modparters håndtering af interessekonflikter

Nej

Nej

Nej

ESMA70-151-1116

EMIR

ESMA/2014/1133

ESMA/2013/1390
ESMA/2013/322

FICOD

JC/GL/2014/01

EIOPA-17/651
IDD
EIOPA-BoS-13-164
ESMA/2016/1480
MAR

MCD

ESMA/2016/1478
ESMA/2016/1477
EBA/GL/2015/12
EBA/GL/2020/06
ESMA-70-156-869
ESMA/2016/574
ESMA/2015/1787
ESMA/2016/1452
ESMA70-872942901-63

ESMA70-154-271

ESMA35-43-620

MiFID 2-MiFIR

ESMA35-43-620
ESMA/2015/1886
ESMA71-99-598
EBA/GL/2017/12
ESMA35-43-1163
JC/GL/2014/43

PAD

EBA/GL/2015/01

EBA/GL/2017/08
EBA-GL-2017-10

Retningslinjerne retter sig mod deltagere på det
Nej
Retningslinjer vedrørende overførsel af data mellem transaktionsregistre
finansielle marked, og altså ikke Finanstilsynet som
tilsynsmyndighed.
Følger principielt. Anvendelsesområdet for retningslinjen
er pt. ikke aktuelt, da Danmark ikke har nogen centrale
Retningslinjer og henstillinger vedrørende gennemførelsen af CPSS-IOSCO's principper for den
Nej
modparter (CCP'er). Såfremt der for fremtiden bliver
finansielle markedsinfrastruktur med hensyn til centrale modparter
etableret CCP'er , vil
retnignslinjen dog blive fulgt.
Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier
Følger
Nej
Anvendelsesområdet for retningslinjen er pt. ikke akturelt,
Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger
Nej
da Danmark ikke har nogen centrale
af interoperabilitetsordninger
modparter (CCP'er).
Fælles retningslinjer om konvergens i tilsynspraksis hvad angår konsekvent implementering af
Relevante dele af retningslinjerne indgår i skriftlige aftaler for
Følger
tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater
relevante tilsynskollegier
Følger principielt. Anvendelsesområdet for retningslinjen
Retningslinjer i henhold til direktivet om forsikringsdistribution om forsikringsbaserede
er pt. ikke aktuelt, da forsikringsbaserede
Nej
investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå de investeringsprodukter ikke anvendes i Danmark. Såfremt
involverede risici
der for fremtiden vil blive anvendt forsikringsbaserede
produkter, vil retnignslinjen dog blive fulgt.
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle
virksomheders håndtering af klager
Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling
Følger
Ny bkg undervejs med ikrafttræden 1/1 2020
MAR-retningslinjer - Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede
Følger
Nej
spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater
MAR-retningslinjer - Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden
Følger
Nej
MAR-retningslinjer - Personer, der modtager markedssonderinger
Følger
Nej
EBA-retningslinjer for restancer og tvangsauktion
Følger
§§ 31-32 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit
EBA/GL/2020/06 er ved at blive indarbejdet i
Retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån
Følger
ledelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1706 af 20/11/2020)
Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II
Følger
Nej
Retningslinjer for krydssalg
Intends to comply by January 3, 2018
Nej
Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån
Følger
Nej
Retningslinjer - Indberetning af transaktioner, ordreregistrering og synkronisering af
Følger
Nej
forretningsure i henhold til MiFID II
Retningslinjer - Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af
Følger
Nej
suspensioner af handelen i henhold til MiFID II
I lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG nr. 1447 af 11.
Retningslinjer for ledelsesorganet for markedsoperatører og udbydere af
september 2020 og snart i lov om fondsmæglerselskaber og
Følger
dataindberetningstjenester
investeringsservice og -aktiviteter, og bekendtgørelse nr. 1706
af 27. november 2020 om ledelse og styring i pengeinstitutter
I lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG nr. 1447 af 11.
september 2020 og snart i lov om fondsmæglerselskaber og
Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II
Følger
investeringsservice og -aktiviteter, og bekendtgørelse nr. 1706
af 27. november 2020 om ledelse og styring i pengeinstitutter
Finanstilsynet indfortolker i praksis retningslinjerne ifm.
Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II
Følger
bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer.
Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence
Intends to comply by January 3, 2018
Nej
I lov om finansiel virksomhed, jf. LBKG nr. 1447 af 11.
Retningslinjer for vurderingen af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med
Følger
september 2020 og snart i lov om fondsmæglerselskaber og
nøglefunktioner
investeringsservice og -aktiviteter
Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II
Følger
Bekendtgørelse om den klageansvarlige i finansielle
Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)
Følger
virksomheder og den finansielle virksomheds håndtering af
klager, nr. 556 af 1/6 2016
Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser,
EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er
følger
gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse, nr.
knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr
1609 af 18/12/2018
Retningslinjer om de kriterier, der skal anvendes til at fastsætte minimumsbeløbet for den
erhvervsansvarsforsikring eller anden lignende garanti, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i
Følger
BEK nr 1277 af 28/11/2017
direktiv (EU) 2015/2366.
Retningslinjer for indberetning af større hændelser i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 (PSD2)
Følger
BEK nr 1428 af 03/12/2018

EBA/GL/2017/09

Retningslinjer om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som
betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af
kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366.

Følger

EBA/GL/2019/04

EBA Guidelines on ICT and security risk management

Følger fra 1. januar 2022
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EBA GL-2018-05

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren
Retningslinjer om indberetningskrav for data om svig i henhold til artikel 96, stk. 6, i PSD2

Følger
Følger

EBA/GL/2019/02

Retningslinjer for outsourcing

Følger

PSD 2

EBA/GL/2018/07

EBA/GL/2017/13
Prospekt- forordningen

ESMA/2015/1415

ESMA31-62-1293
ESMA31-62-1426

SFTR

JC/GL/2017/16

Shortsellingforordningen

ESMA/2013/74

Følger
Følger
Følger
Følger
Følger

Nej, men anvendes i praksis ifm. vurdering af ansøgninger
følger tilsynsbestemmelserne i Lov om betalinger LOV nr 652
af 08/06/2017
Nej
Nej
Nej

Følger ikke

Nej

Følger

EIOPA-BoS-14/165

Retningslinjer for grænser for aftaler

Følger

EIOPA-BoS-14/166

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Følger

EIOPA-BoS-14/167

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Følger

EIOPA-BoS-14/168

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Følger

EIOPA-BoS-14/169  

Retningslinjer for ring-fenced funds

Følger

EIOPA-BoS-14/170

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Følger

EIOPA-BoS-14/171

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Følger

EIOPA-BoS-14/172  

Retningslinjer for basisrisiko

Følger

EIOPA-BoS-14/174

Nej
BEK nr 1259 af 28/11/2019
Bekendtgørelse nr. 877 af 12/06/2020 om outsourcing for
kreditinstitutter m.v. Der forventes udstedt en vejledning til
bekendtgørelsen til sommer 2021.

Finanstilsynets vejledning om lov om ofrebyggende
foranstaltninger mod hvidvask og finanstiering af terrorisme,
Del 9, Pengeoverførsler - Paragraph 32 (Vejledning)

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for
skadesforsikringsrisici
Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i
standardformlen

Der kommer en bek. Med i krafttrædelse 1. januar 2022, der
gælder for betalings- og e-pengeinstitutter. Den supplerer
ledelsesbekendtgørelsen, der implementerer GL på
kreditområdet.

Følger

EIOPA-BoS-14/146

EIOPA-BoS-14/173

Solvens 2

Retningslinjer for for betingelserne for undtagelse fra beredskabsmekanismen i henhold til
artikel 33, stk. 6, i forordning (EU) 2018/389 (de reguleringsmæssige tekniske standarder om
stærk kundeautentifikation og fælles og sikker kommunikation)
Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv
2
Retningslinjer om alternative resultatmål
Retningslinjer om risikofaktorer i henhold til prospektforordningen
Retningslinjer om oplysningsforpligtelser i henhold til prospektforordningen
Fælles retningslinjer i henhold til artikel 25 i forordning (EU) 2015/847 om de foranstaltninger,
betalingsformidlere bør træffe med henblik på at konstatere, om oplysninger om betaler eller
betalingsmodtager mangler eller er ufuldstændige, og de procedurer, de bør indføre for at
håndtere en pengeoverførsel, som mangler de
krævede oplysninger.
Retningslinjer - Fritagelse for market making-aktiviteter og primære
markedsoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012
om short selling og visse aspekter af credit default swaps

følger tilladelsesbestemmelserne i Lov om betalinger LOV nr
652 af 08/06/2017

Følger
Følger

EIOPA-BoS-14/175

Retningslinjer for anvendelse af modulet for livsforsikringsrisici

Følger

EIOPA-BoS-14/176

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Følger

EIOPA-BoS-14/177

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende
evne

Følger

EIOPA-BoS-14/178

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Følger

EIOPA-BoS-14/179

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Følger

Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september 2019 og
lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af
12. juni 2013

EIOPA-BoS-14/180  

Retningslinjer for brug af interne modeller

Følger

EIOPA-BoS-14/181

Retningslinjer for koncernsolvens

Følger

EIOPA-BoS-14/182

Retningslinjer vedrørende metoder til ækvivalensvurderinger udført af nationale
tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens II

Følger

EIOPA-BoS-14/253

Retningslinjer for ledelsessystem

Følger

EIOPA-BoS-14/259

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Følger

EIOPA-BoS-15/106

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Følger

EIOPA-BoS-15/107

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Følger

EIOPA-BoS-15/108

Retningslinjer for forlængelse af genopretningsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Følger

EIOPA-BoS-15/109

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Følger

Retningslinjer for tilsynet med filialer af tredjelandsforsikringsselskaber

Følger

EIOPA-BoS-15/111

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Følger

EIOPA-BoS-15/112

Retningslinjer for udveksling af oplysninger på systematisk vis i kollegier

Følger

A-BoS-14/098 / EIOPA-BoS-1

EIOPA-BoS-15/113
EIOPA-BoS-14/026
EIOPA/BoS/12/069
EIOPA/BoS/13/164

Følger

Nej

Følger

Nej.
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september
2019

Følger

ESMA/2015/1415

ESMA/2014/1293

ESMA Guidelines on enforcement of financial information

Følger

ESMA/2016/575

Retningslinjer for forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til UCITS-direktivet
Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til
investeringsinstitutter (UCITS)
Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af
strukturerede investeringsinstitutter UCITS
Guidelines on liquidity stress testing in UCITS and AIFs
Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren
Retningslinjer om resultatafhængige honorarer i UCITS'er og visse typer af AIF'er,
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-typesRetningslinjer for indberetning til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 37 i
forordningen om pengemarkedsforeninger, https://www.esma.europa.eu/document/guidelinesreporting-competent-authorities-under-article-37-mmf-regulation

EIOPA-BoS-16/071

ESMA/2014/937
ESMA/2012/197

ESMA34-39-882
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ESMA34-39-992

UCITS

Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

Følger

Retningslinjer i henhold til direktivet om forsikringsdistribution om forsikringsbaserede
investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå de
involverede risici
Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers
produkttilsynsog styringsprocesser
Retningslinjer - Alternative resultatmål

EIOPA-17/651

Transperans- direktivet

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er
forsikringsmæssige hensættelser
Standardisering
Retningslinjer for brugen af identifikation for juridiske enheder (LEI)
Forbrugerbeskyttelse
Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling

ESMA34-49-173

Bekendtgørelse nr. 356 af 8. april 2015 om driftsplaner, planer
for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt
solvensbehov for forsikringsselskaber, med senere ændringer
og
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september 2019,
bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing
af væsentlige aktivitetsområder, med senere ændringer og
bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og
styring
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september
2019 og bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om
ledelse og styring
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september
2019
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september 2019,
samt bemærkningerne hertil og bekendtgørelse nr. 593 af 31.
maj 2017 om bekendtgørelse om rapporter om solvens og
finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Lov om finansiel virksomhed nr. 937 af 6. september 2019,
bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet
Nej.
Retningslinjerne er nærmere beskrevet i kollegie- aftaler, som
Finanstilsynet er i overenstemmelse med retningslinjerne, og
som Finanstilsynet vil overholde.
Nej. Udgangspunkt er direkte anvendelse og overholdelse
gennem løbende tilsynsaktivitet

Følger

Nej

Følger

Nej

Følger

Følger ikke

Nej
Lovbekendtgørelse 2019-09-06 nr. 931 om
kapitalmarkeder
Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

Afventer Finanstilsynets stillingtagen.
Følger

Nej
Nej

Følger

Nej

Følger

Nej

CCD
Securitiseringsforordningen

ESMA/2012/832

Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til
investeringsinstitutter (UCITS)

Følger principielt. Meddelelse til ESMA:
"The certain type of structured UCITS defined in
“Guidelines for competent authorities and UCITS
management companies” section V. paragraph 10
a) to h) does not currently exist in Denmark. We do not
foresee that this type of UCITS will be
established in Denmark in the future. Should this however
change we intend to implement these guideline changes in
a Danish Executive Order."

EBA/GL/2020/06

Retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån

Følger

EBA/GL/2018/08
EBA/GL/2018/09

Retningslinjer for STS-kriterier for ABCP-securitisering
Retningslinjer for STS-kriterierne for securitisering, der ikke er ABCP

ESMA33-128-1217

Retningslinjer for tærsklerne for fuldstændighed og konsistens af data fra securitiseringsregistre

Følger
Følger
Retningslinjerne er rettet mod securitiseringsregistre og
altså ikke Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.

Nej

EBA/GL/2020/06 er ved at blive indarbejdet i
ledelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1706 af 20/11/2020)
Nej
Nej
Nej

