
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016

Forslag
til

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel
virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.,

straffeloven og retsplejeloven1)

(Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra
tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))

§ 1

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
1530 af 2. december 2015, som ændret ved § 2 i lov nr.
1490 af 23. december 2014, § 1 i lov nr. 532 af 29. april
2015 og § 3 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 (markedsmis-
brugsdirektivet), EU-Tidende 2003, nr. L 96, side 16,«,
»Kommissionens direktiv 2003/124/EF af 22. december
2003, EU-Tidende 2003, nr. L 339, side 70,« og »Kommis-
sionens direktiv 2004/72/EF af 29. april 2004, EU-Tidende
2004, nr. L 162, side 70«.

2. I § 7, stk. 4, udgår »§ 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt.,«.

3. I § 11 a indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Arbejdsgivere, der udfører tilsynsbelagt virksom-

hed, skal indføre passende interne procedurer, således at de-
res ansatte kan indberette overtrædelser eller potentielle
overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug
(forordningen om markedsmisbrug) og regler udstedt i med-
før heraf.«

4. I § 11 b, stk. 1, ændres »Et selskab omfattet af § 7, stk.
1,« til: »En virksomhed«, »selskabets« ændres til: »virksom-
hedens«, og »selskabet« ændres til: »virksomheden«.

5. I § 18, stk. 2, nr. 8, ændres »regler, handelsvilkår i strid
med reglerne for det regulerede marked eller adfærd, der
kan indebære overtrædelse af kapitel 10,« til: »regler eller
handelsvilkår i strid med reglerne for det regulerede mar-
ked,«.

6. § 27, stk. 1-6, ophæves.
Stk. 7-14 bliver herefter stk. 1-8.

7. I § 27, stk. 7, 6. pkt., der bliver stk. 1, 6. pkt., ændres
»stk. 12« til: »stk. 6«.

8. I § 27, stk. 8, der bliver stk. 2, stk. 10, nr. 6, 2. pkt., der
bliver stk. 4, nr. 6, 2. pkt., og stk. 13, 1. pkt., der bliver
stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.

9. I § 27, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., og stk. 10,
der bliver stk. 4, ændres »Stk. 7« til: »Stk. 1«.

10. I § 27, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres
»Stk. 7, 2. pkt.« til: »Stk. 1, 2. pkt.«

11. Efter § 27 a indsættes:

»§ 28. En redegørelse i henhold til artikel 17, stk. 4, i Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om
markedsmisbrug) skal på anmodning indsendes til Finanstil-
synet.«

12. § 28 a affattes således:

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for
finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (MiFID II), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349.
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»§ 28 a. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
at hæve tærsklen for indberetning af ledende medarbejderes
transaktioner i henhold til artikel 19, stk. 9, i Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april
2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmis-
brug).«

13. § 28 b ophæves.

14. I § 30, 2. pkt., ændres »stk. 7,« til: »stk. 1,«.

15. Kapitel 10 ophæves.

16. I § 40, stk. 2, nr. 7, ændres »regler, handelsvilkår i strid
med reglerne for handelsfaciliteten eller adfærd, der kan in-
debære overtrædelse af kapitel 10« til: »regler eller handels-
vilkår i strid med reglerne for handelsfaciliteten«.

17. I § 66 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Hvis en værdipapircentral (CSD) har outsourcet

hele eller dele af afviklingen til en offentlig enhed, jf. artikel
30, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapiraf-
viklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentra-
ler, regnes retsvirkningerne fra tidspunktet for registrering
hos den enhed, der er outsourcet til.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

18. I § 83, stk. 1, 3. pkt., ændres »Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-
forordningen) bortset fra afsnit 6 og 7 og regler udstedt i
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen)« til: »Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012
af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), bortset fra afsnit 6 og
7, og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om
markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og
regler udstedt i medfør heraf«.

19. I § 83, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.

20. I § 83 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 28 a, stk. 1 og 3,« til:
»artikel 19, stk. 1, 2, 5, 7 og 11, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om
markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug)«.

21. I § 84, stk. 2, ændres »samt forordninger udstedt i med-
før af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtig-
hedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis
værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked
samt« til: », forordninger udstedt i medfør af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december
2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbin-
delse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er
optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april

2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmis-
brug) og regler udstedt i medfør heraf,«.

22. I § 84 a, stk. 7, nr. 1, ændres »kapitel 10« til: »Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16.
april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markeds-
misbrug) og regler udstedt i medfør heraf«.

23. I § 84 b, stk. 2, nr. 5, ændres »kapitel 10« til: »Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16.
april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markeds-
misbrug) og regler udstedt i medfør heraf«.

24. § 84 b, stk. 2, nr. 9, ophæves.

25. § 84 d, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

26. § 84 d, stk. 2, nr. 1-3 og 6-9, ophæves.
Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 1 og 2, og nr. 10 og 11 bli-

ver herefter nr. 3 og 4.

27. I § 84 d, stk. 6, 2. pkt., ændres »§ 27, stk. 1, 7 og 13,« til:
»§ 27, stk. 1 og 7,«.

28. I § 84 i, stk. 1, udgår »omfattet af § 7, stk. 1,«.

29. I § 84 l, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 27, stk. 7,« til: »§ 27,
stk. 1,«, og »§ 27, stk. 12,« ændres til: »§ 27, stk. 6,«.

30. I § 84 l, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 27, stk. 13,« til: »§ 27,
stk. 7,«, og »§ 27, stk. 14,« ændres til: »§ 27, stk. 8,«.

31. I § 84 l, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 27, stk. 7,« til: »§ 27,
stk. 1,«.

32. Efter § 84 l indsættes:

»§ 84 m. Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside
påtaler, påbud, administrative bødeforelæg og tvangsbøder
eller et resumé heraf i sager om overtrædelse af bestemmel-
ser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordnin-
gen om markedsmisbrug), jf. dog stk. 2. Finanstilsynet of-
fentliggør på sin hjemmeside politianmeldelser eller et resu-
mé heraf, herunder navnet på virksomheden eller personen, i
sager efter 1. pkt. 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende for påtaler,
påbud, administrative bødeforelæg, tvangsbøder og politian-
meldelser truffet af Finanstilsynets bestyrelse.

Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 skal udskydes eller ske
i anonymiseret form, hvis offentliggørelsen vil medføre
uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller perso-
nen, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offent-
liggørelse, hvis offentliggørelse vil true den finansielle sta-
bilitet, eller hvis samfundsmæssige hensyn til offentliggørel-
se af en persons navn må vurderes ikke at være proportiona-
le med hensynet til personen.

Stk. 3. Indbringes en påtale, et påbud eller en tvangsbøde
som nævnt i stk. 1 for Erhvervsankenævnet eller domstole-
ne, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Status og det ef-
terfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domsto-

2



lens afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsy-
nets hjemmeside hurtigst muligt. Er en sag som nævnt i stk.
1 overgivet til politimæssig efterforskning, og er der faldet
helt eller delvis fældende dom eller vedtaget bøde, skal
dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf offentliggø-
res på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1 og 3 skal ske, hurtigst
muligt efter at virksomheden eller den fysiske person er un-
derrettet om påtalen, påbuddet, politianmeldelsen, det admi-
nistrative bødeforelæg eller tvangsbøden eller har modtaget
dom, og skal fremgå af Finanstilsynets hjemmeside i mindst
5 år fra offentliggørelsen. Offentliggørelse, som vedrører
personer, skal dog kun fremgå af Finanstilsynets hjemmesi-
de, så længe oplysningerne anses for nødvendige i forhold
til de samfundsmæssige hensyn bag offentliggørelsen.«

33. I § 88, stk. 1, 2. pkt., ændres »Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-
forordningen) med de begrænsninger, der følger af forord-
ningen, og bortset fra artikel 14 og 15 samt forordninger og
regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forord-
ningen)« til: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) med
de begrænsninger, der følger af forordningen, bortset fra ar-
tikel 14 og 15, og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16.
april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markeds-
misbrug) og regler udstedt i medfør heraf«.

34. I § 88 a ændres »og i medfør af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014
(CSD-forordningen)« til: », i medfør af Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014
(CSD- forordningen) og i medfør af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om
markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug)«.

35. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 27, stk. 1, stk. 2, 1.-3.
pkt., og stk. 7 og 13,« til: »§ 27, stk. 1 og 2,«, »§ 28 a, stk. 1,
1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., og stk. 6, § 28 b, stk. 1,« og »§
37, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., og stk. 8 og 9,«
udgår, og efter »Fællesskabet« indsættes: »og artikel 16, stk.
1 og 2, artikel 17, stk. 1, 2, 4, 5, 7 og 8, artikel 18, stk. 1-6,
artikel 19, stk. 1, 2, 5, 7 og 11, og artikel 20, stk. 1, i Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af
16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om mar-
kedsmisbrug)«.

36. I § 93, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:
»Endvidere skal der ved strafudmålingen for overtrædel-

ser af de bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markeds-
misbrug (forordningen om markedsmisbrug), som fremgår
af stk. 1, lægges vægt på lovovertræderens finansielle styrke
og lovovertræderens fortjeneste eller undgåede tab ved over-
trædelsen.«

37. I § 93 a, stk. 1, indsættes efter »i medfør af denne lov«:
»samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordnin-
gen om markedsmisbrug)«.

38. I § 94, stk. 1, ændres »§ 35, stk. 1, § 36 og § 39, stk. 1,«
til: »artikel 14 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markeds-
misbrug (forordningen om markedsmisbrug)«.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.
182 af 18. februar 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr.
308 af 28. marts 2015, § 1 i lov nr. 334 af 31. marts 2015, §
2 i lov nr. 532 af 29. april 2015, § 1 i lov nr. 1563 af 15.
december 2015 og § 7 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og
senest ved § 13 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014
om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love
og administrative bestemmelser om visse institutter for kol-
lektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for
så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sank-
tioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 186 (UCITS V-di-
rektivet)« til: », dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv
2009/65/EF om samordning af love og administrative be-
stemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depo-
sitarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, EU-Tidende
2014, nr. L 257, side 186 (UCITS V-direktivet) og dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15.
maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, EU-Ti-
dende 2014, nr. L 173, side 349 (MiFID II)«.

2. I § 43, stk. 3, indsættes efter »regler om«: »omkostnings-,
provisions-,«.

3. Efter § 46 indsættes før overskriften før § 47:

»Særlige regler for pengeinstitutter, realkreditinstitutter,
fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

§ 46 a. Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fonds-
mæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab, der
har tilladelse som værdipapirhandler i medfør af § 9, stk. 1,
og som yder investeringsrådgivning, må kun meddele kun-
den, at dette sker på uafhængigt grundlag, hvis der rådgives
om et bredt udsnit af de finansielle instrumenter, som er på
markedet, og som er forskellige med hensyn til type og ud-
stedere eller produktudbydere, så det sikres, at kundens in-
vesteringsmål imødekommes på passende vis. De finansielle
instrumenter, der rådgives om, må ikke være begrænset til
finansielle instrumenter, der er udstedt eller udbudt af det
pågældende institut eller selskab selv eller af andre juridiske
personer, der enten har snævre forbindelser med instituttet
eller selskabet eller har så tætte juridiske eller økonomiske
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forbindelser med instituttet eller selskabet, at dette kan inde-
bære en risiko for at svække det uafhængige grundlag for
den ydede rådgivning.

§ 46 b. Yder et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab eller
et investeringsforvaltningsselskab, der har tilladelse som
værdipapirhandler i medfør af § 9, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, in-
vesteringsrådgivning på uafhængigt grundlag, jf. § 46 a, el-
ler udøver et sådant institut eller selskab skønsmæssig porte-
føljepleje, må instituttet eller selskabet ikke modtage og be-
holde gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalie-
ydelser, der betales af tredjemand eller en person, som hand-
ler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af
den pågældende tjenesteydelse til instituttets eller selskabets
kunder. Tilsvarende gælder for et realkreditinstitut, der yder
investeringsrådgivning på et uafhængigt grundlag, jf. § 46 a.
Modtager et sådant institut eller selskab sådanne provisioner
m.v. som nævnt i 1. pkt., skal de hurtigst muligt videregives
til kunden. 1. pkt. gælder ikke naturalieydelser af mindre
værdi, som kan øge kvaliteten af den tjenesteydelse, der le-
veres til kunden, og som ikke kan forhindre det pågældende
institut eller selskab i at overholde sin pligt til at handle i
kundens bedste interesse. Sådanne naturalieydelser skal op-
lyses tydeligt til kunden.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om, hvilke naturalieydelser der er omfattet af
stk. 1, 4. og 5. pkt., og om krav til håndtering af modtagne
gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser,
der betales af tredjemand eller en person, som handler på
tredjemands vegne, for pengeinstitutter, realkreditinstitutter,
fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber,
som har tilladelse som værdipapirhandler i medfør af § 9,
stk. 1, jf. § 10, stk. 2.«

4. I § 50 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Et pengeinstitut må ikke modtage og beholde ge-

byrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser, der
betales af tredjemand eller en person, som handler på tredje-
mands vegne, i forbindelse med kunders opsparing i puljer
omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 4, 1. pkt. Modta-
ger pengeinstituttet sådanne provisioner m.v. som nævnt i 1.
pkt., skal de hurtigst muligt videregives til puljen. 1. pkt.
gælder ikke naturalieydelser af mindre værdi, som kan øge
kvaliteten af den tjenesteydelse, der leveres til kunden, og
som ikke kan forhindre pengeinstituttet i at overholde sin
pligt til at handle i kundens bedste interesse. Sådanne natu-
ralieydelser skal oplyses tydeligt til kunden.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om, hvilke naturalieydelser der er omfattet af
stk. 2, 3. og 4. pkt., og om krav til pengeinstitutternes hånd-
tering af modtagne gebyrer, provisioner eller andre penge-
og naturalieydelser, der betales af tredjemand eller en per-
son, som handler på tredjemands vegne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

5. I § 354, stk. 3, nr. 4, ændres »§ 50, stk. 2« til: »§ 50,
stk. 4«.

6. I § 354 b, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 50, stk. 2« til: »§ 50,
stk. 4«.

7. I § 373, stk. 1, ændres »§§ 40 og 44-46,« til: »§§ 40 og
44-46 a, § 46 b, stk. 1,«, og efter »§ 49, stk. 1 og 2,« indsæt-
tes: »§ 50, stk. 2,«.

§ 3

I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative
investeringsfonde m.v., som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr.
268 af 25. marts 2014, § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014, § 5
i lov nr. 1490 af 23. december 2014 og § 6 i lov nr. 1563 af
15. december 2015 og senest ved § 9 i lov nr. 262 af 16.
marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 19 indsættes efter »porteføljepleje«:
»og accessoriske tjenesteydelser«.

2. Efter § 19 indsættes før overskriften før § 20:

»§ 19 a. En forvalter af alternative investeringsfonde, der
har tilladelse til at udføre sådanne aktiviteter som nævnt i bi-
lag 1, nr. 3, og som yder investeringsrådgivning, må kun
meddele kunden, at dette sker på uafhængigt grundlag, hvis
der rådgives om et bredt udsnit af de finansielle instrumen-
ter, som er på markedet, og som er forskellige med hensyn
til type og udstedere eller produktudbydere, så det sikres, at
kundens investeringsmål imødekommes på passende vis. De
finansielle instrumenter, som forvalteren rådgiver om, må
ikke være begrænset til finansielle instrumenter, der er ud-
stedt eller udbudt af forvalteren selv eller af andre juridiske
personer, som enten har snævre forbindelser med forvalteren
eller har så tætte juridiske eller økonomiske forbindelser
med forvalteren, at dette kan indebære en risiko for at svæk-
ke det uafhængige grundlag for den ydede rådgivning.

§ 19 b. Yder en forvalter af alternative investeringsfonde,
der har tilladelse til at udføre sådanne aktiviteter som nævnt
i bilag 1, nr. 3, investeringsrådgivning på et uafhængigt
grundlag, jf. § 19 a, eller udøver forvalteren skønsmæssig
porteføljepleje, må forvalteren ikke modtage og beholde ge-
byrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser, der
betales af tredjemand eller en person, som handler på tredje-
mands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågæl-
dende tjenesteydelse til forvalterens kunder. Modtager for-
valteren sådanne provisioner m.v. som nævnt i 1. pkt., skal
de hurtigst muligt videregives til kunden. 1. pkt. gælder ikke
naturalieydelser af mindre værdi, som kan øge kvaliteten af
den tjenesteydelse, der leveres til kunden, og som ikke kan
forhindre forvalteren i at overholde sin pligt til at handle i
kundens bedste interesse. Sådanne naturalieydelser skal op-
lyses tydeligt til kunden.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om, hvilke naturalieydelser der er omfattet af
stk. 1, 3. og 4. pkt., og om krav til forvalterens håndtering af
modtagne gebyrer, provisioner eller andre penge- og natura-
lieydelser, der betales af tredjemand eller en person, som
handler på tredjemands vegne.«

4



3. I § 171, stk. 2, ændres »197,« til: »156,«.

4. I § 190, stk. 1, ændres »§ 19,« til: »§§ 19 og 19 a, § 19 b,
stk. 1,«.

5. I § 190, stk. 4, indsættes efter »§ 18, stk. 3,«: »§ 19 b, stk.
2,«.

§ 4

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli
2015, som ændret ved lov nr. 1880 af 29. december 2015 og
lov nr. 170 af 27. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 299 d, stk. 1, nr. 1, ændres »værdipapirhandelslovens
§ 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1,« til: »artikel 14, litra a og b,
eller artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug
(forordningen om markedsmisbrug),«.

§ 5

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16.
november 2015, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 377 af
27. april 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 781, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 35, stk. 1, § 36 eller § 39,
stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.,« til: »artikel 14 eller
15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordnin-
gen om markedsmisbrug),«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 3. juli 2016, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 2 og § 3, nr. 1, 2, 4 og 5, træder i kraft den 1. juli

2017.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. §§ 1-3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller

delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer,
som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 3. juni 2016

PIA KJÆRSGAARD

/ Erling Bonnesen
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