Rammerne for observationer, advarsler og henstillinger

Observation ....

Beskrivelse

Indhold

Offentliggørelse

Opfølgning

Risiko for opbygning af systemiske

Begrundet beskrivelse af de systemiske risici, observationen

Offentliggøres altid.

Udløser ikke handlepligt hos modtagerne.

Vil som hovedregel blive

Modtager er forpligtet til inden for tre måneder at afgive en

finansielle risici, som bør følges nøjere. vedrører.
Ikke nødvendigvis rettet mod

Observationer rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra

specifikke offentlige myndigheder. Kan

ministeriernes repræsentanter.

rettes til relevante myndigheder,
regeringen og til offentligheden.
Advarsel ........

Klare tegn på opbygningen af
systemiske finansielle risici, som bør
overvejes imødegået.

Begrundet beskrivelse af de systemiske risici, advarslen vedrører.
Advarsler rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra
ministeriernes repræsentanter.

Ikke nødvendigvis rettet mod
specifikke offentlige myndigheder. Kan

offentliggjort, med mindre redegørelse, hvori advarslen adresseres, herunder, om den giver
advarslen skal være

anledning til at foretage nærmere vurderinger, gennemføre tiltag

fortrolig af hensyn til fx

eller lignende. I særlige tilfælde kan Rådet dog træffe beslutning

den finansielle stabilitet.

om, at redegørelsen skal foreligge tidligere.

være rettet mod en eller flere

Rådet skal vurdere, om handlingerne eller undladelserne og

myndigheder, regeringen og til

begrundelserne herfor, er tilstrækkelige.

offentligheden.
Henstilling .....

Et konkret forslag om gennemførelsen

Begrundet beskrivelse af de systemiske risici, henstillingen vedrører.

Vil som hovedregel blive

af et initiativ, der vil være

Indeholder henstillingen konkrete forslag til ændret lovgivning m.v.,

offentliggjort, med mindre gennemføre henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det

hensigtsmæssigt for at begrænse eller

skal det tillige begrundes, hvorfor forslaget anses som egnet og

henstillingen skal være

forklares og begrundes, hvorfor en henstilling i givet fald ikke

modvirke identificerede systemiske

proportionalt i forhold til imødegåelse af de systemiske risici, som

fortrolig af hensyn til fx

gennemføres. I særlige tilfælde kan Rådet dog træffe beslutning

finansielle risici.

henstillingen vedrører.

den finansielle stabilitet.

om, at redegørelsen skal foreligge tidligere.

Kan være rettet mod en eller flere

Der bør som udgangspunkt foreligge en vurdering af EU-retten forud

Rådet skal vurdere, om handlingerne eller undladelserne og

myndigheder.

for alle henstillinger fra Rådet.

begrundelserne herfor, er tilstrækkelige. Hvis en offentliggjort

Henstillinger rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra
ministeriernes repræsentanter.

Kilde: Lovgrundlag og forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Modtager er forpligtet til inden for tre måneder enten at

henstilling ikke følges, skal Rådet offentliggøre en vurdering af,
hvilke konsekvenser det har for de systemiske risici.

