
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2021

Forslag
til

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov
om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love1)

(Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale
marked for finansielle ydelser m.v.)

§ 1

I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf.
lovbekendtgørelse nr. 932 af 6. september 2019, som ændret
ved § 12 lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages
følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Fonden skal yde dækning til et direkte tegnende

skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilla‐
delse til at drive forsikringsvirksomhed, eller som via filial
eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver
forsikringsvirksomhed i Danmark i henhold til § 5, når
1) skadesforsikringsselskabet bliver erklæret konkurs og
2) skadesforsikringsselskabet får inddraget sin tilladelse

til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed og Fi‐
nanstilsynet har truffet beslutning om, at arbejdsulyk‐
kesforsikringsbestanden skal tages under administra‐
tion af Fonden, jf. § 226, stk. 3, § 242 a eller § 243,
stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.«

2. I § 1, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 1, stk. 2« til: »§ 3, stk. 1«.

3. I § 3, stk. 2, og § 4, stk. 1 og 2, ændres »300 mio. kr.« til:
»500 mio. kr.«

4. I § 3, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Mindst 200 mio. kr. af Fondens formue skal bestå af

bidrag fra forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkes‐
forsikringer.«

5. I § 3, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »forbrugerforsikrin‐
ger«: »og et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. sikrede
under en arbejdsulykkesforsikringspolice«.

6. I § 3, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »pr. police«: »for
forbrugerforsikringer og det beløb pr. sikrede under en ar‐
bejdsulykkesforsikringspolice«.

7. I § 3, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Finanstilsynet skal ved fastsættelse af beløbet tage højde

for, at de forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesfor‐

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1160/EU af 20. juni 2019 om ændring af direktiv
2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter, EU-Tidende 2019, nr. L 188, side
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side 155, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer,
EU-Tidende 1998, nr. L 166, side 45, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt
fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen, EU-Tidende 2016, nr. L 194, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
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med basale funktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 214, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt
for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF,
2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012,
EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 190. Herudover er der i loven medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
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sikringer, i videst muligt omfang dækker de udgifter, som er
forbundet med Fondens administration af arbejdsulykkesfor‐
sikringer.«

8. I § 3, stk. 11, indsættes efter »Fondens formue«: », uden
at Finanstilsynet samtidig meddeler, at der skal opkræves
bidrag til Fonden, jf. stk. 5«.

9. I § 5, stk. 1, udgår », der følger af et skadesforsikringssel‐
skabs konkurs,«.

10. I § 5, stk. 1, nr. 4, udgår »samt«.

11. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »sikrede.« til: »sikrede,«.

12. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 6 og 7:
»6) sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og
7) sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.«

13. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Når Fonden tager et forsikringsselskabs arbejds‐

ulykkesforsikringsbestand under administration, overtager
Fonden de rettigheder og forpligtelser, som forsikringssel‐
skabet har i henhold til lov om arbejdsskadesikring.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

14. § 5, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Fonden dækker erstatningskrav, der er opstået,

senest 4 uger efter at enten kurator eller Fonden har givet
meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordrings‐
haverne eller Finanstilsynet har offentliggjort en meddelel‐
se om, at et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbe‐
stand tages under administration af Fonden.«

15. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk.
3«.

16. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk.
5«.

17. I § 5, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »og sælgeransvars‐
forsikringer, jf. stk. 3« til: », sælgeransvarsforsikringer og
arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4«.

18. Efter § 5 b indsættes:

»§ 5 c. Fonden overtager de rettigheder og forpligtel‐
ser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget
fra forsikringsselskaber i forbindelse med Finanstilsynets
inddragelse af forsikringsselskabers tilladelse til at drive ar‐
bejdsulykkesforsikringsvirksomhed, og som et selskab hav‐
de inden inddragelsen af tilladelsen til at drive arbejdsulyk‐
kesforsikringsvirksomhed efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fonden indtræder i de rettigheder, forpligtelser,
aftaler og krav, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har
over for de konkursboer, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervs‐
sikring har varetaget administrationen af selskabets arbejds‐
ulykkesforsikringsbestand. Fonden indtræder på samme vis i
og overtager udeståender, som Arbejdsmarkedets Erhvervs‐

sikring har med konkursboet eller øvrige parter som følge af
varetagelse af administrationen af et selskab.

Stk. 3. Fonden anvender den dividende, som Fonden
modtager fra konkursboerne, jf. stk. 2, til at refundere de
beløb, som forsikringsselskaber har betalt til Arbejdsmarke‐
dets Erhvervssikring og Ankestyrelsen for administrationen
af arbejdsulykkesforsikringsbestandene. Er dividenden ikke
tilstrækkelig til at dække forsikringsselskabernes fulde krav,
fordeler Fonden dividenden forholdsmæssigt år for år, så de
beløb, der er betalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og
Ankestyrelsen det tidligste år inden bestandens overdragel‐
se, dækkes først, indtil dividenden er fordelt.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan Fonden indgå aftale om fuld
og endelig afgørelse af mellemværender mellem Fonden
og den enkelte kreditor om refusion af beløb efter stk. 3
forud for tidspunktet for Fondens modtagelse af dividende
fra konkursboet, under forudsætning af at samtlige øvrige
kreditorer, der kan være berettigede til refusion efter stk. 3,
samtykker til aftalens indgåelse.«

19. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

20. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. For anmeldelse af erstatningskrav efter en ar‐

bejdsulykke finder kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring
anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

21. I § 6, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«:
»og 2«.

22. I § 6 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 6, stk. 2« til: »§ 6, stk.
3«.

23. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kravet«: », jf. dog
stk. 2«.

24. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Udbetalinger fra Fonden vedrørende arbejdsulyk‐

kesforsikringer sker efter reglerne i lov om arbejdsskadesik‐
ring.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

25. I § 8, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 3« til: »§ 5, stk. 4«.

26. I § 8, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

27. I § 8, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 5, stk. 6« til: »§ 5, stk. 7«.

28. I § 8, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »§ 6, stk. 1, 1. og 2.
pkt., »: »og stk. 2,«.

29. I § 8 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anven‐

delse ved beslutning om, at et forsikringsselskabs arbejds‐
ulykkeforsikringsbestand skal tages under administration af
Fonden.«

30. I § 12, stk. 1, ændres »inden 3 måneder« til: »senest 4
måneder«.
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31. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Fonden skal i regnskabet redegøre særskilt for admini‐

strationen af eventuelle arbejdsulykkesforsikringsbestande.«

§ 2

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr.
376 af 31. marts 2020, som ændret ved § 1 lov nr. 2200 af
29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Har Garantifonden for skadesforsikringsselska‐

ber overtaget administrationen af en bestand af arbejds‐
ulykkesforsikringer i det forsikringsselskab, hvor der er
tegnet forsikring, jf. lov om en garantifond for skadesforsik‐
ringsselskaber, skal anmeldelsen ske til Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber.«

2. I § 46 ændres »§§ 52 og 54.« til: »og § 52.«

3. I § 46 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber har

ankeadgang som nævnt i § 44 i sager om arbejdsulykker,
som Garantifonden for skadesforsikringsselskaber admini‐
strerer efter lov om en garantifond for skadesforsikringssel‐
skaber.«

4. § 54 ophæves.

5. I § 60, stk. 1, 1. pkt., udgår »54, stk. 5,«.

6. I § 88, 4. pkt., ændres »§ 48, stk. 6, § 52, stk. 1, og § 54,
stk. 5,« til: »§ 48, stk. 6, og § 52, stk. 1,«.

§ 3

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25.
maj 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 1554 af 27. december
2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 68, stk. 1, nr. 3, udgår »og«.

2. I § 68, stk. 1, nr. 4, ændres »arbejdsskadesikring.« til
»arbejdsskadesikring, og«.

3. I § 68, stk. 1, indsættes som nr. 5:
»5) Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i de si‐

tuationer, hvor Garantifonden har overtaget administra‐
tionen af en bestand af arbejdsulykkesforsikringer i
et forsikringsselskab, jf. lov om en garantifond for
skadesforsikringsselskaber.«

§ 4

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.
1447 af 11. september 2020, som ændret ved § 1 i lov nr.
641 af 19. maj 2020, § 1 i lov nr. 2110 af 22. december
2020 og § 2 i lov nr. 2223 af 29. december 2020, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2019/878/EU af 20. maj
2019, EU-tidende 2019, nr. L 150, side 253« til: »dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/828/EU af 17.
maj 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 132, side 1, og dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1160/EU af
20. juni 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 106«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »15« til: »16«.

3. I § 1, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »§ 152 a, stk. 2, 2.
pkt., «: »og § 307 a, stk. 1, 1. pkt.,«.

4. I § 1 indsættes efter stk. 14 som nyt stykke:
»Stk. 15. Kapitel 20 a finder anvendelse på crowdfunding‐

tjenesteudbydere.«
Stk. 15-17 bliver herefter stk. 16-18.

5. I § 38, stk. 7, indsættes som 5. pkt.:
»Finanstilsynet skal underrette investeringsforvaltnings‐

selskabet inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen af oplys‐
ningerne som nævnt i 1. pkt. om, at investeringsforvalt‐
ningsselskabet ikke må iværksætte ændringen af filialen,
hvis investeringsforvaltningsselskabet ved ændringen ikke
længere overholder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009
om samordning af love og administrative bestemmelser om
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (in‐
vesteringsinstitutter) (UCITS-direktivet).«

6. I § 43 indsættes som stk. 9:
»Stk. 9. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om

procedurer og oplysningsforpligtelser, som et forsikringssel‐
skab skal iagttage, når selskabet foretager visse undersøgel‐
ser, herunder foretager personobservation af skadelidte.«

7. Efter § 72 b indsættes:

»§ 72 c. § 72 b, stk. 2-4, og regler fastsat i medfør af § 72
a, stk. 3, og § 72 b, stk. 6, gælder ikke for virksomhedernes
autentifikation af brugere ved anvendelse af MitID-løsnin‐
gen, jf. lov om MitID og NemLog-in.«

8. Efter § 124 a indsættes:

»§ 124 b. Kreditinstitutter skal indføre interne systemer
og anvende standardmetoden eller den forenklede standard‐
metode til at identificere, vurdere, styre og afbøde de risici,
der opstår som følge af potentielle ændringer af rentesatser‐
ne, der påvirker både den økonomiske værdi af et instituts
kapitalgrundlag og nettorenteindtægterne fra et instituts ik‐
kehandelsmæssige aktiviteter.

Stk. 2. Finanstilsynet kan kræve, at et kreditinstitut anven‐
der den i stk. 1 nævnte standardmetode, hvis Finanstilsynet
vurderer, at instituttets interne systemer ikke er tilfredsstil‐
lende.

Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at et lille og ikkekom‐
plekst kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 145, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013/EU
af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter
skal anvende den i stk. 1 nævnte standardmetode, hvis Fi‐
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nanstilsynet finder, at den forenklede standardmetode ikke
er tilstrækkelig til at tage højde for den renterisiko, der
opstår som følge af instituttets ikkehandelsmæssige aktivite‐
ter.«

9. I § 125 b, stk. 5, nr. 2, indsættes efter »det kombinerede
kapitalbufferkrav«: »eller gearingsgradbufferkravet«.

10. I § 226, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
»For forsikringsselskaber, der driver arbejdsulykkesfor‐

sikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet beslutte, at arbejds‐
ulykkesforsikringsbestanden tages under administration af
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber efter § 230 a.«

11. I § 230 ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
henhold til § 54 i lov om arbejdsskadesikring« til: »Garanti‐
fonden for skadesforsikringsselskaber efter § 230 a«.

12. Efter § 230 indsættes før overskriften før § 231:

»§ 230 a. Når et forsikringsselskab overdrager en arbejds‐
ulykkeforsikringsbestand til Garantifonden for skadesforsik‐
ringsselskaber, jf. § 226, stk. 3, § 242 a eller § 243, stk. 2,
skal forsikringsselskabet samtidig overdrage de forsikrings‐
mæssige hensættelser, der knytter sig til bestanden. Forsik‐
ringsselskabet skal endvidere overdrage aktiver, der mod‐
svarer de forsikringsmæssige hensættelser. Endelig skal for‐
sikringsselskabet overdrage et beløb, der svarer til den del af
selskabets kapitalkrav, som vedrører de overførte aktiver og
passiver.

Stk. 2. Størrelsen af de beløb, som forsikringsselskabet
skal overdrage til Garantifonden for skadesforsikringssel‐
skaber efter stk. 1, fastsættes på baggrund af en uvildig un‐
dersøgelse af selskabets arbejdsulykkesforsikringsbestand.

Stk. 3. Den uvildige undersøgelse skal foretages af en
eller flere sagkyndige personer. Forsikringsselskabet udpe‐
ger de sagkyndige personer inden for en frist fastsat af
Finanstilsynet og afholder udgifterne forbundet med under‐
søgelsen. Finanstilsynet skal dog godkende de foreslåede
sagkyndige personer.

Stk. 4. Forsikringsselskabet skal give de sagkyndige per‐
soner de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen
af den uvildige undersøgelse.

Stk. 5. Resultatet af den uvildige undersøgelse skal afgi‐
ves i en skriftlig rapport, som skal foreligge inden for en
frist fastsat af Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkende
den endelige rapport.

Stk. 6. Når Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
har taget arbejdsulykkesforsikringsbestanden under admini‐
stration og modtaget de beløb, som fastsættes ved den
uvildige undersøgelse, kan Garantifonden for skadesforsik‐
ringsselskaber ikke gøre krav gældende over for forsikrings‐
selskabet for manglende beløb til dækning af de forsik‐
ringsmæssige hensættelser. Tilsvarende kan forsikringssel‐
skabet ikke gøre krav gældende over for Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber for eventuelle overskydende be‐
løb efter afviklingen af den overdragne bestand.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse, når et forsikrings‐
selskab afvikles ved konkurs.«

13. I § 234, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:
»Har forsikringsselskabet tegnet arbejdsulykkesforsikrin‐

ger, tages arbejdsulykkesforsikringsbestanden uanset 1. pkt.
under administration af Garantifonden for skadesforsik‐
ringsselskaber på tidspunktet for konkursdekretets afsigel‐
se.«

14. Efter § 242 indsættes:

»§ 242 a. Finanstilsynet kan beslutte, at en arbejdsulyk‐
kesforsikringsbestand i et forsikringsselskab omfattet af §
30, stk. 1, og § 31, stk. 1, skal tages under administration af
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, hvis tilsyns‐
myndigheden i forsikringsselskabets hjemland har inddraget
selskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikrings‐
virksomhed. § 230 a finder tilsvarende anvendelse.«

15. I § 243 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Vedrører forbud udstedt efter stk. 1 et forsik‐

ringsselskab, som har tegnet arbejdsulykkesforsikringer her
i landet, træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt sel‐
skabets arbejdsulykkesforsikringsbestand skal tages under
administration af Garantifonden for skadesforsikringsselska‐
ber.«

16. § 250, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

17. I § 307 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Det samme gælder filialer af kreditinstitutter med hjem‐

sted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller
i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan‐
sielle område.«

18. Efter afsnit X indsættes:

»Afsnit X a
Crowdfundingtjenesteudbyder

Kapitel 20 a
Crowdfundingtjenesteudbyder

Tilladelse

§ 343 a. Juridiske personer, der udbyder crowdfunding‐
tjenester, skal have tilladelse af Finanstilsynet som crowd‐
fundingtjenesteudbyder, jf. artikel 12, stk. 1, i Europa-Parla‐
mentets og Rådets forordning 2020/1503/EU af 7. oktober
2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for er‐
hvervslivet.

Stk. 2. I denne lov forstås ved:
1) Crowdfundingtjenesteudbyder: En juridisk person, der

udbyder crowdfundingtjenester.
2) Crowdfundingtjeneste: Aktivitet i overensstemmelse

med artikel 2, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020
om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for er‐
hvervslivet.

3) Crowdfundingplatform: Et offentligt tilgængeligt inter‐
netbaseret informationssystem, der drives eller forval‐
tes af en crowdfundingtjenesteudbyder.
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Inddragelse af tilladelse

§ 343 b. Finanstilsynet kan inddrage en tilladelse til
at drive virksomhed som crowdfundingtjenesteudbyder ef‐
ter artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfun‐
dingtjenesteudbydere for erhvervslivet.

Indberetning af oplysninger

§ 343 c. En crowdfundingtjenesteudbyder omfattet af §
361, stk. 1, nr. 9, skal senest den 1. juli hvert år til Finanstil‐
synet indberette virksomhedens omkostninger til løn, provi‐
sion og tantieme.

Tilsyn

§ 343 d. Finanstilsynet påser crowdfundingtjenesteudby‐
deres overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets for‐
ordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet.

§ 343 e. Finanstilsynet, eller hvor kompetencen til at
udøve enkelte beføjelser ved lov er tillagt andre danske
myndigheder, kan til brug for tilsyn med overholdelsen af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/1503/EU
af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteud‐
bydere for erhvervslivet udøve de beføjelser, der følger af
forordningens artikel 30, stk. 1 og 2, herunder til enhver
tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang
til lokaler og lokaliteter tilhørende crowdfundingtjenesteud‐
bydere med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder
ved inspektioner.

§ 343 f. Kapitel 21 og regler udstedt i medfør heraf finder
med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i tilsy‐
net med crowdfundingtjenesteudbydere.«

19. I § 348, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 43, stk. 1 og 2« til: »§
43, stk. 1, 2 og 9«.

20. I § 348 a, stk. 1, indsættes efter »§ 43, stk. 2«: »og 9«.

21. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 9 og 10:
»9) Crowdfundingtjenesteudbydere, der er meddelt til‐

ladelse af Finanstilsynet i henhold til artikel 12,
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
2020/1503/EU om europæiske crowdfundingtjeneste‐
udbydere for erhvervslivet, som ikke er pengeinsti‐
tutter, fondsmæglerselskaber, betalingsinstitutter eller
e-pengeinstitutter, betaler årligt et grundbeløb til Fi‐
nanstilsynet på 10,5 promille af deres omkostninger til
løn, provision og tantieme, dog minimum 7.500 kr.

10) Crowdfundingtjenesteudbydere, der er meddelt til‐
ladelse af Finanstilsynet i henhold til artikel 12,
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
2020/1503/EU om europæiske crowdfundingtjeneste‐
udbydere for erhvervslivet, som er fondsmæglersel‐
skaber, betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter, be‐
taler en årlig afgift til Finanstilsynet på 7.500 kr.«

22. § 361, stk. 2, nr. 7, affattes således:

»7) En godkendt offentliggørelsesordning (APA) og en
godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er med‐
delt tilladelse i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for fi‐
nansielle instrumenter og har en undtagelse i overens‐
stemmelse med forordningens artikel 2, stk. 3, betaler
725.000 kr. pr. type af APA eller ARM, der udbydes.«

23. I § 368, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»For så vidt angår crowdfundingtjenesteudbydere, fore‐

går beregningen på grundlag af den senest indsendte indbe‐
retning efter § 343 c, medmindre en crowdfundingtjeneste‐
udbyder skal betale afgift efter § 361, stk. 1, nr. 10.«

24. I § 372, stk. 1, ændres »samt Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finan‐
sielle tjenesteydelser og regler udstedt i medfør heraf« til:
», Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088/EU
af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplys‐
ninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser og regler ud‐
stedt i medfør heraf samt i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og regler
udstedt i medfør heraf«.

25. I § 372 a, stk. 1, ændres »og Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019
om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for fi‐
nansielle tjenesteydelser« til: », Europa-Parlamentets og Rå‐
dets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finan‐
sielle tjenesteydelser og Europa-Parlamentets og Rådets for‐
ordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet«.

26. I § 373, stk. 1, indsættes efter »om oprettelse af en
specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret se‐
curitisering«: »samt artikel 3, stk. 1, 3, 4 og 6, artikel 5,
artikel 6, stk. 1-6, artikel 10, artikel 11, artikel 12, stk. 1,
artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 2 og 3, artikel 16, stk. 1,
artikel 18, stk. 1 og 4, artikel 20, stk. 1 og 2, og artikel 25
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/1503/EU
af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteud‐
bydere for erhvervslivet«.

27. I § 373, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 206,«: »§ 230 a,
stk. 1-4,«.

28. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »om dokumenter med
central information om sammensatte og forsikringsbasere‐
de investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP᾽er),« til:
»om dokumenter med central information om sammensatte
og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinve‐
storer (PRIIP᾽er) samt artikel 4, artikel 8, stk. 1-6, artikel
9, stk. 1 og 2, artikel 19, stk. 1-6, artikel 22, artikel 23,
stk. 2-14, og artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om europæiske
crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet«.
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29. I § 373, stk. 9, indsættes efter »om dokumenter med
central information om sammensatte og forsikringsbaserede
investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er)«: »samt
artikel 12, stk. 1, og artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rå‐
dets forordning 2020/1503/EU af 7. oktober 2020 om euro‐
pæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet«.

§ 5

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.,
jf. lovbekendtgørelse 1047 af 14. oktober 2019, som ændret
bl.a. ved § 9 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og senest ved §
5 i lov nr. 1940 af 15. december 2020, foretages følgende
ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Par‐
lamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj
2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt an‐
går tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab, EU-Tidende
2017, nr. L 132, side 1.« til: »dele af Europa-Parlamentets
Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring
af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til
langsigtet aktivt ejerskab, EU-Tidende 2017, nr. L 132, si‐
de 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2019/1160/EU af 20. juni 2019 om ændring af direktiv
2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseover‐
skridende distribution af kollektive investeringsinstitutter,
EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 106.«

2. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 55:
»55) Præmarkedsføring: Udlevering af oplysninger eller

meddelelser direkte eller indirekte om investerings‐
strategier eller -idéer fra en forvalter af alternative
investeringsfonde, der har sit vedtægtsmæssige hjem‐
sted i Den Europæiske Union, i et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, el‐
ler på forvalterens vegne til potentielle professionel‐
le investorer, som er hjemmehørende eller har deres
vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen, for at afprøve
investorers interesse i
a) en alternativ investeringsfond, der endnu ikke er

etableret,
b) en afdeling i en alternativ investeringsfond, der

endnu ikke er etableret, eller
c) en alternativ investeringsfond eller en afdeling i

en alternativ investeringsfond, der er etableret,
men som endnu ikke har indgivet anmeldelse
om markedsføring i overensstemmelse med arti‐
kel 31 eller 32 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde i den pågælden‐
de medlemsstat, hvor de potentielle investorer er
hjemmehørende eller har deres vedtægtsmæssige
hjemsted, og som i det enkelte tilfælde ikke udgør
det samme som et udbud til eller en placering hos
investoren med henblik på at investere i andelene
eller kapitalandelene i den pågældende alternative
investeringsfond eller afdeling.«

3. I § 5, stk. 7, udgår »samt«, og efter »markedsføringen
vedrørende dette« indsættes: »og regler for faciliteter til
rådighed for detailinvestorer«.

4. I § 81, stk. 2, indsættes som nr. 9:
»9) Forvalterens adresse og de oplysninger, der er nødven‐

dige for, at tilsynsmyndighederne i værtslandet kan fak‐
turere og meddele lovbestemte gebyrer eller afgifter.«

5. § 86, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Finanstilsynet skal inden for 15 arbejdsdage efter

modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i stk.1,
meddele forvalteren, at forvalteren ikke må iværksætte en
planlagt ændring, hvis forvalterens forvaltning af den alter‐
native investeringsfond i henhold til den planlagte ændring
ikke længere ville være i overensstemmelse med denne lov
eller regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i
øvrigt ikke længere ville overholde denne lov eller regler
udstedt i medfør heraf.«

6. I § 86, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Finanstilsynet underretter straks de kompetente myndig‐

heder i forvalterens værtsland herom.«

7. Efter § 87 indsættes før overskriften før § 88:

»Anmeldelse af ophør af aftaler, der er indgået med henblik
på markedsføring af andele eller kapitalandele i nogle eller
alle alternative investeringsfonde fra et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået

aftale med på det finansielle område, i andre medlemsstater
end forvalterens hjemland

§ 87 a. En forvalter kan på vegne af en alternativ inve‐
steringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union
eller fra et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, indgive en anmeldelse om ophør af afta‐
ler, der er indgået med henblik på markedsføring, for nogle
eller alle sine andele eller kapitalandele i en medlemsstat,
for hvilke denne har indgivet en anmeldelse i overensstem‐
melse med § 81, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. dog
stk. 2:
1) Der er fremsat et generelt tilbud om tilbagekøb eller

indløsning
a) uden nogen gebyrer eller fradrag,
b) af alle sådanne andele eller kapitalandele i alterna‐

tive investeringsfonde, der besiddes af investorer i
den pågældende medlemsstat,

c) som er offentligt tilgængeligt i mindst 30 arbejds‐
dage, og

d) der er stilet individuelt enten direkte eller via finan‐
sielle formidlere til alle investorer i den pågælden‐
de medlemsstat, hvis identitet er kendt.

2) Hensigten om at opsige aftaler, der er indgået med
henblik på markedsføring af andele eller kapitalandele
i nogle eller alle alternative investeringsfonde på den
pågældende medlemsstats område, offentliggøres via et
offentligt tilgængeligt medium, herunder ad elektronisk
vej, der sædvanligvis anvendes til markedsføring af
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alternative investeringsfonde og er egnet for en typisk
investor i en alternativ investeringsfond.

3) Eventuelle aftaler med finansielle formidlere eller den,
som markedsføringen er delegeret til, ændres eller op‐
siges med virkning fra datoen for anmeldelsen af op‐
høret. En ændring eller opsigelse skal have virkning
fra datoen for anmeldelsen af ophøret med henblik på
at forhindre eventuelt nyt eller yderligere direkte eller
indirekte udbud eller eventuel ny eller yderligere direk‐
te eller indirekte placering af de andele eller kapitalan‐
dele, der er angivet i den i stk. 3 omhandlede anmel‐
delse. Fra og med datoen for anmeldelsen af ophøret
skal forvalteren ophøre med ethvert nyt eller yderligere
direkte eller indirekte udbud eller enhver ny eller yder‐
ligere direkte eller indirekte placering af andele eller
kapitalandele i den alternative investeringsfond, som
forvalteren forvalter i den medlemsstat, for hvilken for‐
valteren har indgivet en anmeldelse, jf. stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for alternative investe‐
ringsfonde af den lukkede type og fonde, der reguleres ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/760/EU af
29. april 2015.

Stk. 3. Forvalteren skal fremsende en anmeldelse til Fi‐
nanstilsynet, der indeholder de oplysninger, der er omhand‐
let i stk. 1.

Stk. 4. Finanstilsynet skal kontrollere, om forvalterens
anmeldelse, jf. stk. 3, er fuldstændig.

Stk. 5. Finanstilsynet skal videresende anmeldelsen til til‐
synsmyndighederne i den medlemsstat, der er angivet i an‐
meldelsen, og til ESMA, senest 15 arbejdsdage efter at det
har modtaget den fuldstændige anmeldelse, jf. stk. 3. Efter
at have videresendt anmeldelsen skal Finanstilsynet straks
underrette forvalteren herom.

Stk. 6. I en periode på 36 måneder fra datoen for anmel‐
delsen af ophøret, jf. stk. 1, nr. 3, 1. pkt., må forvalteren ikke
foretage præmarkedsføring af andele eller kapitalandele i de
alternative investeringsfonde, der er angivet i anmeldelsen,
eller i forbindelse med lignende investeringsstrategier eller
investeringsidéer i medlemsstaten, der er angivet i anmeldel‐
sen omhandlet i stk. 3.

Stk. 7. Forvalteren skal give investorer, der vedbliver med
at investere i den alternative investeringsfond, og Finanstil‐
synet de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22
og 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU
af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfon‐
de. Forvalteren kan anvende digital kommunikation eller an‐
dre midler til fjernkommunikation til at sende oplysninger,
jf. 1. pkt.«

8. Efter § 88 indsættes i kapitel 13:

»Præmarkedsføring i et land inden for Den Europæiske
Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, af andele i alternative

investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske

Union, som foretages af en forvalter med registreret
hjemsted i Unionen

§ 88 a. En forvalter med tilladelse til at forvalte alternati‐
ve investeringsfonde kan foretage præmarkedsføring inden
for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En forvalter med tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde må ikke foretage præmarkedsføring, hvis
de oplysninger, der gives til potentielle professionelle inve‐
storer,
1) er tilstrækkelige til at sætte investorerne i stand til at

forpligte sig til at erhverve andele eller kapitalandele i
en bestemt alternativ investeringsfond,

2) udgør det samme som tegningsformularer eller lignen‐
de dokumenter i udkast eller i endelig form eller

3) udgør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt
eller udbudsdokumenter for en endnu ikke etableret
alternativ investeringsfond i endelig form.

Stk. 3. Udleverede udkast til et prospekt eller udbudsdo‐
kument må ikke indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige
til at udgøre grundlag for en investeringsbeslutning for inve‐
storerne. Det skal fremgå tydeligt af udkastet til et prospekt
eller udbudsdokumenter, at
1) de ikke udgør et tilbud om eller en invitation til at

tegne andele eller kapitalandele i en alternativ investe‐
ringsfond, og

2) oplysninger i udkastet ikke kan gøres gældende, da de
er ufuldstændige og kan blive ændret.

Stk. 4. Forvalteren har ikke pligt til at underrette Finans‐
tilsynet om indholdet i eller adressaterne for præmarkedsfø‐
ring.

Stk. 5. Forvalteren skal sikre, at investorer ikke erhverver
andele eller kapitalandele i en alternativ investeringsfond
gennem præmarkedsføring, og at investorer, der kontaktes
i forbindelse med præmarkedsføring, kun må erhverve ande‐
le eller kapitalandele i den pågældende alternative investe‐
ringsfond efter markedsføring, som er tilladt i henhold til
artikel 31 og 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative in‐
vesteringsfonde.

Stk. 6. Professionelle investorers eventuelle tegning, in‐
den for 18 måneder efter at forvalteren er begyndt at foreta‐
ge præmarkedsføring, betragtes som værende et resultat af
præmarkedsføring og er underlagt anmeldelsesprocedurerne
i artikel 31 og 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative in‐
vesteringsfonde, hvis investorerne tegner andele eller kapi‐
talandele
1) i en alternativ investeringsfond, der henvises til i den

information, som er udleveret i forbindelse med præ‐
markedsføringen, eller

2) i en alternativ investeringsfond, der er etableret som et
resultat af præmarkedsføringen.

Stk. 7. Forvalteren skal sende en uformel meddelelse i pa‐
pirform eller elektronisk form til Finanstilsynet, inden for 2
uger efter at forvalteren har påbegyndt præmarkedsføring. I
meddelelsen skal angives, i hvilke medlemsstater og hvilke
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perioder der foregår eller er foregået præmarkedsføring, en
kort beskrivelse af præmarkedsføringen med oplysninger
om de fremlagte investeringsstrategier og, hvis det er rele‐
vant, en liste over de alternative investeringsfonde og afde‐
linger af alternative investeringsfonde, der var genstand for
præmarkedsføring.

Stk. 8. En tredjepart må kun foretage præmarkedsføring
på vegne af en forvalter med tilladelse, hvis den pågældende
har tilladelse som investeringsselskab i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU,
som kreditinstitut i overensstemmelse med Europa-Parla‐
mentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, som administra‐
tionsselskab for et investeringsinstitut i overensstemmelse
med direktiv 2009/65/EF, som forvalter i overensstemmelse
med direktiv 2011/61/EU eller fungerer som tilknyttet agent
i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU. En sådan
tredjepart er underlagt de betingelser, der er fastsat i § 88
a.

Stk. 9. Forvalteren skal sikre, at præmarkedsføringen er
tilstrækkeligt dokumenteret.«

9. § 93, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Finanstilsynet skal inden for 15 arbejdsdage efter

modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i stk.
1, meddele forvalteren, at forvalteren ikke må iværksætte en
planlagt ændring, hvis forvalterens forvaltning af den alter‐
native investeringsfond i henhold til den planlagte ændring
ikke længere ville være i overensstemmelse med denne lov
eller regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i
øvrigt ikke længere ville overholde denne lov eller regler
udstedt i medfør heraf.«

10. I § 93, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Finanstilsynet underretter straks de kompetente myndig‐

heder i forvalterens værtsland herom.«

11. I § 190, stk. 1, indsættes efter »§ 86, stk. 1,«: »§ 87 a,
stk. 3 og 6,«, og efter »88, stk. 1,« indsættes: »§ 88 a, stk.
1-3 og 5, stk. 7, 1. pkt., og stk. 8 og 9.«

§ 6

I lov om investeringsforeninger m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1718 af 27. november 2020, som
ændret ved § 4 i lov nr. 1940 af 15. december 2020,
foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Par‐
lamentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018
om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system
til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om
ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tiden‐
de 2018, nr. L 156, side 43« til: »dele af Europa-Parlamen‐
tets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om
ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foran‐
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvid‐
vask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring
af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018,

nr. L 156, side 43, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2019/1160/EU af 20. juni 2019, EU-Tidende 2019,
nr. L 188, side 106«.

2. I § 28, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Anmeldelsen skal endvidere indeholde de oplysninger,

herunder den danske UCITS’ adresse, der er nødvendige
for, at værtslandets tilsynsmyndigheder kan fremsende fak‐
turaer og meddelelser om lovbestemte gebyrer og afgifter og
oplysning om faciliteterne til at udføre opgaver vedrørende
behandling og tegnings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer
og foretage andre udbetalinger til investorerne i forbindelse
med andele i den danske UCITS.«

3. § 28, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Den danske UCITS skal mindst én måned før

iværksættelse af en ændring af oplysningerne, som er angi‐
vet i anmeldelsen, jf. stk. 1, eller en ændring vedrørende de
andelsklasser, der skal markedsføres, give skriftlig medde‐
lelse om ændringen til Finanstilsynet og til tilsynsmyndighe‐
derne i værtslandet. Finanstilsynet skal inden for 15 arbejds‐
dage efter modtagelsen af alle oplysningerne, jf. 1. pkt.,
underrette den danske UCITS om, at den danske UCITS
ikke må iværksætte en ændring, hvis ændringen medfører, at
den danske UCITS ikke længere overholder denne lov eller
regler udstedt i medfør af denne lov.«

4. I § 28 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods

af Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der
har fundet en uforudset ændring sted, hvorved den danske
UCITS ikke længere overholder denne lov eller regler ud‐
stedt i medfør heraf, eller hvis den danske UCITS på anden
måde ikke længere overholder denne lov eller regler udstedt
i medfør heraf, skal Finanstilsynet træffe de nødvendige
foranstaltninger, herunder om nødvendigt forbyde markeds‐
føring af den danske UCITS eller inddrage den danske
UCITS’ tilladelse, jf. § 110. Finanstilsynet underretter uden
unødigt ophold de kompetente myndigheder i den danske
UCITS’ værtsland om de foranstaltninger, der er truffet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. Efter § 28 indsættes i kapitel 4:

»§ 28 a. En dansk UCITS kan indgive anmeldelse om
ophør af aftaler, der er indgået med henblik på markedsfø‐
ring af andele, herunder eventuelt andelsklasser, i en med‐
lemsstat eller i et land, som Den Europæiske Union har
indgået aftale med på det finansielle område, for hvilken den
danske UCITS har indgivet en anmeldelse, jf. § 28, og hvor
følgende betingelser er opfyldt:
1) Der er fremsat et generelt tilbud om tilbagekøb eller

indløsning
a) uden nogen gebyrer eller fradrag,
b) af alle sådanne andele eller kapitalandele i alterna‐

tive investeringsfonde, der besiddes af investorer i
den pågældende medlemsstat,

c) som er offentligt tilgængeligt i mindst 30 arbejds‐
dage, og
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d) der er stilet individuelt enten direkte eller via finan‐
sielle formidlere til alle investorer i den pågælden‐
de medlemsstat, hvis identitet er kendt.

2) Hensigten om at opsige aftaler, der er indgået med
henblik på markedsføring af sådanne andele i den på‐
gældende medlemsstat, offentliggøres via et offentligt
tilgængeligt medium, herunder ved anvendelse af digi‐
tal kommunikation, der sædvanligvis anvendes til mar‐
kedsføring af danske UCITS og er egnet for en typisk
investor i danske UCITS.

3) Eventuelle aftaler med finansielle formidlere eller med
den, som markedsføringen er delegeret til, ændres eller
opsiges med virkning fra datoen for anmeldelsen af
ophøret med henblik på at forhindre eventuelt nyt eller
yderligere direkte eller indirekte udbud eller eventuel
ny eller yderligere direkte eller indirekte placering af
de andele, der er angivet i den i stk. 2 nævnte anmel‐
delse. Fra anmeldelsesdatoen af ophøret skal den dan‐
ske UCITS ophøre med ethvert nyt eller yderligere
direkte eller indirekte udbud eller enhver ny eller yder‐
ligere direkte eller indirekte placering af andele, der
var genstand for anmeldelse om ophør i den nævnte
medlemsstat.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger skal
klart beskrive, hvilke konsekvenser det får for investorer,
hvis de ikke accepterer tilbuddet om at indløse eller tilbage‐
købe deres andele. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysnin‐
ger skal stilles til rådighed på det officielle sprog eller et
af de officielle sprog i den medlemsstat, hvortil den danske
UCITS har indgivet en anmeldelse, jf. § 28, stk. 1, eller
på et sprog, der er godkendt af tilsynsmyndighederne i den
pågældende medlemsstat.

Stk. 3. Den danske UCITS skal fremsende en anmeldel‐
se til Finanstilsynet, der indeholder oplysningerne, som er
nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Finanstilsynet skal sikre, at den danske UCITS’
anmeldelse er fuldstændig. Finanstilsynet videresender se‐
nest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig
anmeldelse den pågældende anmeldelse til de kompetente
myndigheder i medlemsstaten, der er angivet i anmeldelsen
omhandlet i stk. 1, og til ESMA. Efter at have videresendt
anmeldelsen skal Finanstilsynet straks underrette forvalteren
herom.

Stk. 5. Den danske UCITS skal give investorer, der ved‐
bliver med at investere i den danske UCITS, og Finanstilsy‐
net de oplysninger, som er nævnt i afsnit VII eller er nævnt
i regler udstedt i medfør af bestemmelser i afsnit VII. Der
kan anvendes digital kommunikation eller andre midler til
fjernkommunikation, under forudsætning af at informations-
og kommunikationsmidlerne er tilgængelige for investorer
på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den
medlemsstat, hvor investoren befinder sig, eller på et sprog,
der er godkendt af denne medlemsstats kompetente myndig‐
heder.«

6. I § 190, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 1 og 3« til: »§ 28, stk. 1
og 4, § 28 a, stk. 3«.

§ 7

I hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1782 af 27.
november 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 1940 af 15.
december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 25-27:
»25) Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af

virtuel valuta.
26) Udbydere af overførsel af virtuel valuta.
27) Udstedere af virtuel valuta.«

2. I § 5 ændres »50.000« til: »20.000«.

3. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.

4. I § 10, nr. 2, litra b, ændres », eller« til: »,«, og i litra c
indsættes efter »forbundet,«: »eller«.

5. I § 10, nr. 2, litra c, indsættes efter »valutaveksling,«:
»herunder veksling mellem virtuel valuta og fiatvaluta,«.

6. I § 10, nr. 2, indsættes som litra d:
»d) 1.000 euro eller derover ved veksling mellem en eller

flere typer af virtuel valuta, overførsel af virtuel valuta
eller udstedelse af virtuel valuta, hvad enten transaktio‐
nen sker på én gang eller som flere transaktioner, der er
eller ser ud til at være indbyrdes forbundet,«

7. I § 38, stk. 3, ændres », 23 eller 24,« til: »eller 23-27,«.

8. I § 38, stk. 6, ændres », 23 og 24,« til: »og 23-27,«.

9. I § 47, stk. 1, 1. pkt., § 49, stk. 1, 1. pkt., § 51, § 51 a, stk.
1, § 51 b, stk. 1, 1. pkt., § 53 og § 54, stk. 1 og 2, ændres »,
23 og 24,« til: »og 23-27,«.

10. I § 47, stk. 3, og § 50, stk. 2, ændres: », 23 og 24,« til:
»og 23-27,«.

11. I § 48, stk. 2, ændres »23 og 24,« til: »23-27,«.

12. I § 52 ændres », 23 og 24, « til: »og 23-27,«.

13. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller § 51« til: »§ 51 eller
§ 51 b«.

14. I § 55, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »i«: »mindst«.

15. I § 78, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 49, stk. 1«: »og
2«.

§ 8

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1767
af 27. november 2020, som ændret ved § 5 i lov nr. 641 af
19. maj 2020, § 3 i lov nr. 1940 af 15. december 2020 og
§ 4 i lov nr. 2110 af 22. december 2020, foretages følgende
ændringer:
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1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende
2014, nr. L 173, side 349,«: »som ændret ved Europa-Parla‐
mentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2177 af 18. december
2019, EU-Tidende 2019, nr. L 334, side 155,«, og efter
»EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 84,« indsættes: »som
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2019/2175 af 18. december 2019, EU-Tidende 2019, nr. L
334, side 1,«.

2. § 1, stk. 7, ophæves.
Stk. 8-11 bliver herefter stk. 7-10.

3. § 3, nr. 12, 13 og 15, ophæves.
Nr. 14 bliver herefter nr. 12, og nr. 16-37 bliver herefter

nr. 13-34.

4. § 3, nr. 14, der bliver nr. 12, affattes således:
»12) Godkendt offentliggørelsesordning (APA): En god‐

kendt offentliggørelsesordning (APA) som defineret
i artikel 2, stk. 1, nr. 34, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014
om markeder for finansielle instrumenter.«

5. § 3, nr. 16, der bliver nr. 13, affattes således:
»13) Godkendt indberetningsmekaniske (ARM): En god‐

kendt indberetningsmekanisme (ARM) som defineret
i artikel 2, stk. 1, nr. 36, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014
om markeder for finansielle instrumenter.«

6. I § 3 indsættes som nr. 36 og 37:
»36) Afregningskonto: En konto i en centralbank, et afreg‐

ningsfirma eller et depot hos en værdipapircentral
(CSD) til anbringelse af midler eller værdipapirer og
til afregning af transaktioner mellem deltagerne i et
værdipapirafviklingssystem, et registreret betalingssy‐
stem og et interoperabelt system.

37) Forretningsdag: Både dag- og natafvikling omfattende
alle hændelser, der forekommer i løbet af et systems
forretningsmæssige cyklus.«

7. I § 56, stk. 1, 1. pkt., ændres »udbydere af dataindberet‐
ningstjenester,« til: »godkendte offentliggørelsesordninger
(APA) eller godkendte indberetningsmekanismer (ARM),
der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og under‐
lagt tilladelse og underlagt tilsyn fra Finanstilsynet,«, og i
2. pkt. ændres »en udbyder af dataindberetningstjenester«
til: »en godkendt offentliggørelsesordning (APA) eller en
godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er undtaget
fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilladelse og
underlagt tilsyn fra Finanstilsynet,«.

8. I § 56, stk. 2 og 3, ændres »en udbyder af dataindberet‐
ningstjenester,« til: »en godkendt offentliggørelsesordning
(APA) eller en godkendt indberetningsmekanisme (ARM),
der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og under‐
lagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

9. I § 57, stk. 1, ændres »en udbyder af dataindberetnings‐
tjenester,« til: »en godkendt offentliggørelsesordning (APA)
eller en godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er
undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilla‐
delse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

10. I overskriften før § 57 a ændres »eller udbydere af en da‐
taindberetningstjeneste« til: », godkendte offentliggørelses‐
ordninger (APA) eller godkendte indberetningsmekanismer
(ARM)«.

11. I § 57 a, stk. 1, ændres »eller en udbyder af en data‐
indberetningstjeneste« til: », en godkendt offentliggørelses‐
ordning (APA) eller en godkendt indberetningsmekanisme
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og
underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

12. I § 57 a, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »eller udbyderen
af en dataindberetningstjenestes« til: », den godkendte of‐
fentliggørelsesordnings (APA) eller den godkendte indberet‐
ningsmekanismes (ARM),«.

13. I § 57 a, stk. 2, ændres »eller udbyderen af en dataindbe‐
retningstjeneste« til: », den godkendte offentliggørelsesord‐
ning (APA) eller den godkendte indberetningsmekanisme
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og
underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet«.

14. I § 58, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, ændres »en udbyder
af dataindberetningstjenester« til: »en godkendt offentlig‐
gørelsesordning (APA) eller en godkendt indberetningsme‐
kanisme (ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr.
600/2014 og underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsy‐
net,«.

15. I § 58, stk. 5, 1. pkt., ændres »udbyderen af dataindbe‐
retningstjenester« til: »den godkendte offentliggørelsesord‐
ning (APA) eller den godkendte indberetningsmekanisme
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og
underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

16. I § 58 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Det samme gælder filialer af udenlandske operatører af

markedspladser.«

17. Efter § 62 indsættes i kapitel 11:

»§ 62 a. Regler fastsat i medfør af § 62, stk. 2, gælder
ikke for virksomhedernes autentifikation af brugere ved an‐
vendelse af MitID-løsning, jf. lov om MitID og NemLog-
in.«

18. Afsnit IX ophæves.

19. Efter § 163 indsættes:

»§ 163 a. Afsigelse af konkursdekret eller indledning af
rekonstruktionsbehandling mod en deltager er ikke til hinder
for, at midler eller værdipapirer, der er disponible på delta‐
gerens afregningskonto, kan anvendes på forretningsdagen,
hvor konkursen indtræder eller rekonstruktionsbehandlingen
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indledes, til at indfri deltagerens forpligtelser til at afvikle
overførselsordrer, der er indgået i værdipapirafviklingssyste‐
met, det registrerede betalingssystem eller det interoperable
system, jf. § 166, jf. § 163, stk. 2.«

20. I § 176, nr. 4, ændres »27« til: »24«.

21. I § 212, stk. 1, ændres »udbydere af dataindberetnings‐
tjenester,« til: »godkendte offentliggørelsesordninger (APA)
og godkendte indberetningsmekanismer (ARM), der er med‐
delt tilladelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr.
600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle in‐
strumenter og har en undtagelse i overensstemmelse med
forordningens artikel 2, stk. 3,«.

22. I § 214, stk. 2, 1. pkt., ændres »og udbydere af da‐
taindberetningstjenester« til: », godkendte offentliggørelses‐
ordninger (APA) og godkendte indberetningsmekanismer
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014
og underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

23. I § 214, stk. 4, ændres »udbydere af dataindberetnings‐
tjenester« til: », en godkendt offentliggørelsesordning (APA)
og en godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er
undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilla‐
delse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

24. I § 221, stk. 1, stk. 4, 1. pkt., og stk. 9, udgår »eller en
udbyder af dataindberetningstjenester«.

25. I § 221, stk. 1 og 2, ændres »§ 69, § 147, stk. 1, nr. 2-5,
eller § 148« til: »eller § 69«.

26. I § 221, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt., udgår »eller i en udbyder
af dataindberetningstjenester«.

27. I § 221, stk. 4, 1. pkt., udgår », eller § 147, stk. 1, nr. 3«.

28. I § 221, stk. 5, ændres »§ 69, § 147, stk. 1, nr. 2, 4 eller
5, eller § 148« til: »eller § 69«.

29. I § 221, stk. 6, 1. pkt., udgår », udbyderen af dataindbe‐
retningstjenester«.

30. I § 221, stk. 8, 1. pkt., udgår »eller udbyderen af dataind‐
beretningstjenester« og », og § 144, stk. 1, nr. 5«, og i 2. pkt.
udgår »og § 144, stk. 1, nr. 5,«.

31. I § 224, stk. 4, § 225, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., og nr. 10 og 12,
§ 226, nr. 11, og § 227, nr. 5, ændres »en udbyder af data‐
indberetningstjenester« til: »en godkendt offentliggørelses‐
ordning (APA) eller en godkendt indberetningsmekanisme
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og
underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet«

32. I § 226, nr. 6, ændres »en central modpart (CCP), en
værdipapircentral (CSD), en udbyder af dataindberetnings‐
tjenester« til: »en godkendt offentliggørelsesordning (APA)
eller en godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er
undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilla‐

delse og tilsyn fra Finanstilsynet, en central modpart (CCP),
en værdipapircentral (CSD)«.

33. I § 231, stk. 2, nr. 1 og 2, udgår », 147 eller 148«.

34. I § 233, stk. 1, 1. pkt., ændres »en udbyder af data‐
indberetningstjenester,« til: »en godkendt offentliggørelses‐
ordning (APA) eller en godkendt indberetningsmekanisme
(ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og
underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

35. I § 242 ændres »en udbyder af dataindberetningstjene‐
ster,« til: »en godkendt offentliggørelsesordning (APA) eller
en godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er undta‐
get fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilladelse
og tilsyn fra Finanstilsynet,«.

36. § 246, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) Godkendte offentliggørelsesordninger (APA) og god‐

kendte indberetningsmekanismer (ARM), der er med‐
delt tilladelse i overensstemmelse med forordning (EU)
nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finan‐
sielle instrumenter og har en undtagelse i overensstem‐
melse med forordningens artikel 2, stk. 3.«

37. I 247, stk. 1, ændres »§ 140, § 140 a, § 142, stk. 1, §
145, § 146, stk. 1 og 2, § 147, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, §
147, stk. 4, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 149-162 og §
241« til: »§§ 140, 140 a og 241«.

38. I § 248 indsættes efter »artikel 27, stk. 1,«: »artikel 27 f,
stk. 1-3, artikel 27 g, stk. 1-5, og artikel 27 i, stk. 1-4, når en
godkendt offentliggørelsesordning (APA) eller en godkendt
indberetningsmekanisme (ARM) har en undtagelse i over‐
ensstemmelse med artikel 2, stk. 3,«.

39. I § 254, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, ændres »en udbyder
af dataindberetningstjenester,« til: »en godkendt offentlig‐
gørelsesordning (APA) eller en godkendt indberetningsme‐
kanisme (ARM), der er undtaget fra forordning (EU) nr.
600/2014 og underlagt tilladelse og tilsyn fra Finanstilsy‐
net,«.

40. § 254, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Med bøde straffes et bestyrelsesmedlem i en ope‐

ratør af et reguleret marked, der ikke efterkommer et påbud,
der er givet efter § 221, stk. 2 og 3 og stk. 4, 3. pkt.«

41. I § 255, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »dette kapitel«:
»skal der«.

42. I § 256, stk. 1, ændres »en udbyder af dataindberetnings‐
tjenester,« til: »en godkendt offentliggørelsesordning (APA)
eller en godkendt indberetningsmekanisme (ARM), der er
undtaget fra forordning (EU) nr. 600/2014 og underlagt tilla‐
delse og tilsyn fra Finanstilsynet,«, og i stk. 3 udgår »eller
en udbyder af dataindberetningstjenester« og »henholdsvis
udbyderen af dataindberetningstjenester«.
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§ 9

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1045 af 14. oktober 2019, som ændret ved § 4 i lov
nr. 1374 af 13. december 2019, § 12 i lov nr. 1563 af 27.
december 2019 og § 10 i lov nr. 1940 af 15. december 2020,
foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 5«: »og«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »og« til: ».«.

3. § 3, stk. 1, nr. 5, ophæves.

4. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Et ejendomskreditselskab, der med forbrugere

handler med pantebreve i fast ejendom, skal ud over at
overholde kravene i stk. 1 dokumentere, at der er oprettet en
særlig konto, hvor det aftalte provenu skal indsættes, og at
selskabet har etableret sikkerhed for disse midler, jf. stk. 6.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

5. I § 3, stk. 2, der bliver stk. 3, udgår »nr. 1-5«.

6. I § 3, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ændres »stk. 1, nr.
5« til: »stk. 2«.

7. I § 9, nr. 3, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 5« til: »§ 3, stk. 2«.

8. I § 12, stk. 7, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 5« til: »§
3, stk. 2 og 7«.

9. I § 22, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 6« til: »§ 3, stk. 7«.

§ 10

I lov om betalingskonti, jf. lovbekendtgørelse nr. 1805 af
12. december 2018, som ændret ved § 13 i lov nr. 1563 af
27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:
»1) Muligheden for at åbne, anvende og lukke betalings‐

kontoen.«
Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4.

2. § 12 affattes således:

»§ 12. Et pengeinstitut skal tilbyde de tjenesteydelser, der
er nævnt i § 9, vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt
gebyr.

Stk. 2. Tjenesteydelser efter § 9, stk. 1, nr. 1-3 og nr.
4, litra b, må uanset antal gennemførte betalingstransaktio‐
ner ikke pålægges gebyrer ud over eventuelle rimelige ge‐
byrer. Dette gælder dog ikke betalingstransaktioner med et
kreditkort.

Stk. 3. Et pengeinstitut kan pålægge en forbruger et rime‐
ligt gebyr i tilfælde af manglende overholdelse af forpligtel‐
serne i henhold til en rammeaftale for en basal betalingskon‐
to.

Stk. 4. Ved fastlæggelsen af et rimeligt gebyr, jf. stk. 1-3,
skal der tages hensyn til

1) indkomstniveauet i Danmark,
2) de gennemsnitlige gebyrer, der opkræves af pengeinsti‐

tutter i Danmark for tjenesteydelser i forbindelse med
betalingskonti, og

3) pengeinstituttets omkostninger og en rimelig fortjenes‐
te ved at tilbyde en basal betalingskonto til forbruge‐
re.«

§ 11

I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1719 af 27.
november 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 1940 af 15.
december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 3, ændres »jf. stk. 2,« til: »jf. stk. 1 og 2,«.

2. Efter § 39 indsættes:

»§ 39 a. Regler fastsat i medfør af § 39, stk. 4, gælder
ikke for virksomhedernes autentifikation af brugere ved an‐
vendelse af MitID-løsningen, jf. lov om MitID og NemLog-
in.«

3. § 148, stk. 1, affattes således:
»Til dækning af omkostningerne ved Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsens og Forbrugerombudsmandens tilsyn ef‐
ter denne lov betaler følgende fysiske og juridiske personer
omfattet af lov om betalinger årligt den nedenfor anførte
afgift til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
1) Betalingsinstitutter betaler følgende:

a) 8.460 kr., når instituttets samlede gennemførte be‐
talingstransaktioner i andet halvår af det foregåen‐
de kalenderår og første halvår af det indeværende
kalenderår er mindre end 250 mio. kr.

b) 27.060 kr., når instituttets samlede gennemførte be‐
talingstransaktioner i andet halvår af det foregåen‐
de kalenderår og første halvår af det indeværende
kalenderår er mellem 250 mio. kr. og 100 mia. kr.

c) 169.120 kr., når instituttets samlede gennemførte
betalingstransaktioner i andet halvår af det foregå‐
ende kalenderår og første halvår af det indeværende
kalenderår er større end 100 mia. kr.

2) Betalingsinstitutter fra udlandet (filial i Danmark) beta‐
ler 8.940 kr.

3) E-pengeinstitutter betaler følgende:
a) 8.460 kr., når summen af pengeinstituttets gennem‐

snitlige udestående elektroniske penge og institut‐
tets samlede gennemførte betalingstransaktioner i
andet halvår af det foregående kalenderår og første
halvår af det indeværende kalenderår er mindre end
250 mio. kr.

b) 27.060 kr., når summen af pengeinstituttets gen‐
nemsnitlige udestående elektroniske penge og insti‐
tuttets samlede gennemførte betalingstransaktioner
i andet halvår af det foregående kalenderår og førs‐
te halvår af det indeværende kalenderår er mellem
250 mio. kr. og 100 mia. kr.

c) 169.120 kr., når summen af pengeinstituttets gen‐
nemsnitlige udestående elektroniske penge og insti‐
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tuttets samlede gennemførte betalingstransaktioner
i andet halvår af det foregående kalenderår og førs‐
te halvår af det indeværende kalenderår er større
end 100 mia. kr.

4) Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af
elektroniske penge eller til at udbyde betalingstjenester
betaler 3.750 kr.

5) Virksomheder med tilladelse til at udbyde kon‐
tooplysningstjenester betaler 8.460 kr.«

4. I § 148, stk. 2 og 4, ændres »nr. 1-6« til: »nr. 1-5«.

5. § 155 ophæves.

§ 12

I lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, § 44 i lov nr.
88 af 15. marts 1939, lov nr. 67 af 15. marts 1967, § 90 i lov
nr. 174 af 30. april 1969 og § 16 i lov nr. 579 af 1. juni 2010,
foretages følgende ændringer:

1. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. De virksomheder, der er registreret i Det Centra‐
le Virksomhedsregister, skal på anmodning fra Danmarks
Nationalbank give alle de oplysninger, der er nødvendige
for varetagelsen af Danmarks Nationalbanks opgaver, jf.
bankens formål i § 1.

Stk. 2. Virksomheder, der har afgivet oplysninger efter
stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne
over for Danmarks Nationalbank, hvis det senere konstate‐
res, at oplysningerne ikke var korrekte på tidspunktet for
afgivelsen, eller at oplysningerne er blevet misvisende.

Stk. 3. Med bøde straffes de virksomheder, som er nævnt
i stk. 1, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger,
Danmarks Nationalbank anmoder om, som forsætligt eller
ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, eller som
ikke hurtigst muligt berigtiger oplysninger efter stk. 2. Virk‐
somhederne kan pålægges strafansvar efter reglerne i straf‐
felovens 5. kapitel.«

2. § 20 affattes således:

»§ 20. Ansatte i Danmarks Nationalbank og medlemmer
af repræsentantskab og bestyrelse har under ansvar efter
straffelovens §§ 152-152 e tavshedspligt i forhold til de for‐
trolige oplysninger, som de får kendskab til gennem udøvel‐
sen af bankens opgaver, jf. § 1. Det samme gælder for per‐
soner, der udfører arbejde for Danmarks Nationalbank. Det‐
te gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets
ophør.

Stk. 2. Fortrolige oplysninger kan videregives til følgen‐
de:
1) Den Kongelige Bankkommissær.
2) Finansiel Stabilitet, under forudsætning af at oplys‐

ningerne er nødvendige for, at Finansiel Stabilitet kan
udføre sine lovbestemte opgaver.

3) Finanstilsynet, under forudsætning af at oplysningerne
er nødvendige for, at Finanstilsynet kan udføre sine
lovbestemte opgaver.

4) Udvalg og grupper m.v. nedsat af erhvervsministeren,
der har til formål at drøfte og koordinere indsatsen for
at sikre den finansielle stabilitet.

5) Det Europæiske System af Centralbanker og central‐
banker beliggende i et EØS-land, under forudsætning
af at oplysningerne er nødvendige for dem til opfyl‐
delse af deres lovbestemte opgaver.

6) European Systemtic Risk Board, under forudsætning
af at oplysningerne er nødvendige for, at European
Systemtic Risk Board kan udføre sine opgaver.

7) Danmarks Statistik.
8) Eurostat, under forudsætning af at oplysningerne er

nødvendige for det statistiske samarbejde inden for
EU.

9) Bank for International Settlements, under forudsæt‐
ning af at oplysningerne er nødvendige for det inter‐
nationale statistiske samarbejde.

10) International Monetary Fund, under forudsætning af
at oplysningerne er nødvendige for det internationale
samarbejde.

Stk. 3. Alle, der modtager fortrolige oplysninger fra Dan‐
marks Nationalbank efter stk. 2, er underlagt den i stk. 1
omhandlende tavshedspligt. Videregivelse efter stk. 2, nr.
9-10, kan alene ske på baggrund af en international samar‐
bejdsaftale, og under forudsætning af at modtagerne er un‐
derlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavsheds‐
pligten i medfør af stk. 1.«

§ 13

I lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle
virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 4. januar 2019,
som ændret ved § 2 i lov nr. 2110 af 22. december 2020,
foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 4, 1. pkt., ændres »aktiver, der overdrages« til:
»aktiver, der overdrages i medfør af stk. 1, eller som tilføres
fra andre kilder«.

2. § 25, stk. 3, nr. 6, affattes således:
»6) Forpligtelser med en resterende løbetid på mindre end

7 dage over for
a) systemer, som er anmeldt til Den Europæiske Vær‐

dipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) af
Finanstilsynet, jf. § 171, stk. 1, i lov om kapital‐
markeder, eller anmeldt af andre lande inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område,
operatører af sådanne systemer eller deres deltage‐
re, som er en følge af deltagelse i et sådant system,
og

b) centrale modparter (CCP’er) eller tredjelandes cen‐
trale modparter, der er anerkendt af Den Euro‐
pæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA) i henhold til artikel 25 i Europa-Parlamen‐
tets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4.
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juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og
transaktionsregistre.«

3. I § 59, stk. 1, nr. 4, ændres »kapitalindskud« til: »bidrag«.

4. I § 59 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. § 26, stk. 2, finder anvendelse i tilfælde, hvor der

ved anvendelse af afviklingsformuen efter stk. 1 dækkes tab
i virksomheden eller enheden under afvikling.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 65, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 14

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august
2019, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 788 af 4. maj
2021, foretages følgende ændring:

1. I § 7 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 59, stk. 1, nr. 1, 6 og 7«
til: »§ 59, stk. 1, nr. 1, 4, 6 og 7«.

§ 15

I lov nr. 2110 af 22. december 2020 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 (Ændringer som følge af
revisioner af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og
krisehåndteringsdirektivet (BRRD II) m.v.) foretages
følgende ændring:

1. I § 5, stk. 8, ændres »variabel løn tildelt efter lovens
ikrafttræden« til: »variabel løn optjent fra optjeningsperio‐
den efter lovens ikrafttræden«.

§ 16

Stk 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2021, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. § 4, nr. 22, og § 8, nr. 1-5, 7-15, 18, 20-40 og 42,
træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3. § 15 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overdrager i pe‐
rioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 til
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber alle aktiver og
rettigheder, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring frem til
den 1. juli 2021 har erhvervet som følge af overtagelsen af
en bestand af arbejdsulykkesforsikringer i medfør af § 54 i

lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af
31. marts 2020.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overdrager i pe‐
rioden fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021 til
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber alle eksister‐
ende og fremtidige forpligtelser, som Arbejdsmarkedets Er‐
hvervssikring frem til den 1. juli 2021 har fået pålagt som
følge af overtagelsen af en bestand af arbejdsulykkesforsik‐
ringer i medfør af § 54 i lov om arbejdsskadesikring, jf.
lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020.

Stk. 6. Overdragelsen efter stk. 4 og 5 omfatter al mate‐
riale vedrørende de i stk. 4 og 5 nævnte forsikringsbestan‐
de, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er i besiddelse
af, herunder personoplysninger, som vedrører konkrete ar‐
bejdsulykkessager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring yder
i overdragelsesperioden fra den 1. juli 2021 til den 31.
december 2021 bistand til Garantifonden for skadesforsik‐
ringsselskaber ved behandlingen af konkrete arbejdsulyk‐
kessager, som overdrages til Garantifonden.

Stk. 7. Ved efterregulering af beløb efter § 54 i lov om
arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31.
marts 2020, finder § 48, stk. 6, 3. og 4. pkt., i samme lov
anvendelse i 2021, 2022 og 2023. Eventuelle overskydende
beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har opkrævet
efter § 54 i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgø‐
relse nr. 376 af 31. marts 2020, indgår i grundlaget for for‐
håndsopkrævningen af øvrige beløb, som Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring opkræver efter § 48, stk. 6, 3. pkt., i samme
lov for perioden 2021-2023.

Stk. 8. Er en ansøgning om tilladelse som udbyder af
en dataindberetningstjeneste modtaget af Finanstilsynet før
den 1. oktober 2021, træffes afgørelsen om registrering eller
nægtelse af registrering af Finanstilsynet.

Stk. 9. Enhver tilladelse til en udbyder af en dataindberet‐
ningstjeneste, som er meddelt af Finanstilsynet, bevarer sin
gyldighed efter overdragelsen af beføjelser til Den Europæ‐
iske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

§ 17

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 4-13 og 15 kan ved kongelig anordning sættes
helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som
de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1, 4-13 og 15 kan ved kongelig anordning sæt‐
tes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer,
som de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 1. juni 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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