
Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste

Høring over bekendtgørelse om produktgod-
kendelsesprocedurer

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om produktgodken-
delsesprocedurer i høring.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1418 af 25. juni 2021 om pro-
duktgodkendelsesprocedurer.

Formålet med nyudstedelsen af bekendtgørelsen er at implementere Kom-
missionens Delegerede Direktiv (EU) 2021/1269 af 21 april 2021 om ændring 
af delegeret direktiv (EU) 2017/593 for så vidt angår integration af bæredyg-
tighedsfaktorer i produktstyringsforpligtelserne. 

Høringsudkastet indeholder følgende ændringer:

 Der er indsat definition af begrebet bæredygtighedsfaktorer, som 
fremgår af § 2. Ændringen implementerer art. 1, stk. 1 nr. 1, i Kom-
missionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 21. april 2021.

 I § 7, stk. 2, er der tilføjet, at bæredygtighedsfaktorer skal præsenteres 
på en gennemsigtig måde og give distributørerne de relevante oplys-
ninger med henblik på behørig hensyntagen til kundens eller den po-
tentielle kundes bæredygtighedsrelaterede mål, som implementerer 
Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 21. april 2021 
art. 1, nr. 2, litra c.
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 I § 10, stk. 1, er der tilføjet, at produktudvikleren i sin afgrænsning af 
potentiel målgruppe skal inddrage bæredygtighedsfaktorer, som im-
plementerer Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 
21. april 2021 art. 1, stk. 2, litra a, 1.pkt.

 I § 10, stk. 3, er der tilføjet, at produktudvikleren i sin negative afgræs-
ning ikke skal tage højde for bæredygtighedsrelaterede mål, som im-
plementerer Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 
21. april 2021 art. 1, stk. 2, litra a, 2. pkt.

 I § 13 er der tilføjet, at produktudvikleren løbende skal revurdere om 
produktet fortsat opfylder målgruppens eventuelle bæredygtighedsre-
laterede mål, som implementerer Kommissionens delegerede direktiv 
(EU) 2021/1269 af 21. april 2021 art. 1, stk. 2, litra d.

 I § 17, stk. 1, er der tilføjet, at produktstyringsordningerne, som distri-
butørerne ønsker at udbyde eller anbefale, er forenelige med en af-
grænset målgruppes eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, som 
implementerer Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 
af 21. april 2021 art. 1, stk. 3, litra a, 1. pkt.

 I § 17, stk. 4, er der tilføjet, at distributøren i sin negative afgræsning 
ikke skal tage højde for bæredygtighedsrelaterede mål, som imple-
menterer Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269 af 21. 
april 2021 art. 1, stk. 3, litra a, sidste pkt.

 I § 17, stk. 5, tilføjes, at distributøren regelmæssigt skal revurdere om 
det finansielle instrument, struktureret indlån eller tjenesteydelser 
stemmer overens med den afgrænsede målgruppes eventuelle bæ-
redygtighedsrelaterede mål, som implementerer Kommissionens de-
legerede direktiv (EU) 2021/1269 af 21. april 2021 art. 1, stk. 3, litra 
b.

Der er videre foretaget flere direktivnære præciseringer af bekendtgørelsen. 
Præciseringerne medfører ikke materielle ændringer til bekendtgørelsen. 

Administrative konsekvenser 
Erhvervsstyrelsen, Området for Bedre Regulering, har vurderet, at bekendt-
gørelsesudkastet samlet vil medføre administrative byrder for erhvervslivet på 
over 4 mio. kr. Der er på den baggrund blevet foretaget en AMVAB-måling 
med henblik på at kvantificere byrderne. Rapporten offentliggøres på Er-
hvervsstyrelens hjemmeside snarest. 

På baggrund af AMVAB-rapporten estimeres det, at ændringer i bekendtgø-
relsesudkastet vil medføre omstillingsomkostninger samt løbende administra-
tive omkostninger. 
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Det estimeres at ændringerne i bekendtgørelsesudkastet vil medføre omstil-
lingsomkostninger på i alt ca. 210 mio. kr. Det dækker dels omkostninger til 
advokatbistand, omstilling af it-systemer og dels forøget arbejdstid i forbin-
delse med kundemøder, kontrollen af produkterne samt udviklingen af nye 
produkter.
 
Det estimeres derudover at ændringerne i bekendtgørelsesudkastet vil med-
føre løbende omkostninger for ca. 175 mio. kr. Det dækker dels løbende ud-
gifter til permanent forøget tidsforbrug til kundemøder samt løbende admini-
strative omkostninger i forbindelse med produktstyring og -udvikling. Dertil vil 
der også være løbende omkostninger forbundet med vedligeholdelse og op-
datering af it-systemer samt løbende administrative omkostninger i forbin-
delse med indkøb af bæredygtighedsdata med det formål at have opdateret 
bæredygtighedsdata til vurdering af de finansielle produkter.  

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen 
senest den 27. juli 2022 kl. 12.00.

Bemærkninger skal sendes pr. e-mail på finanstilsynet@ftnet.dk med CC 
thof@ftnet.dk, eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 Køben-
havn Ø, Att.: Thomas Falck Jørgensen, Kontor for investorbeskyttelse.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 22. november 2022.

Kontaktperson: Thomas Falck Jørgensen
Direkte tlf.nr.: +45 29 31 15 20

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære 
opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finans-
tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den fi-
nansielle sektor.
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