
 

Høring over lov om ændring af lov om finansiel 

virksomhed, lov om forvaltere af alternative inve-

steringsfonde m.v., lov om investeringsforenin-

ger m.v., og forskellige andre love 

 

 

Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til lov om ændring af lov om 

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

lov om investeringsforeninger m.v., og forskellige andre love i høring.  

 

PEPP-forordningen 

Lovændringen sikrer efterlevelse af Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning 2019/1238/EU af 20 juni 2019 om et paneuropæisk personligt pensions-

produkt (PEPP-forordningen). PEPP-forordningen har til formål at skabe et 

stort og konkurrencedygtigt indre marked for opsparingsprodukter og skal un-

derstøtte medlemslandenes eksisterende pensionssystemer.  

 

Med lovforslaget foreslås det, at Finanstilsynets udpeges som kompetent 

myndighed til at påse overholdelsen af PEPP-forordningen i forbindelse med 

udbud og distribution af PEPP-produkter. Derudover foreslås det at strafbe-

lægge overtrædelser af en række af forordningens bestemmelser, som det er 

påkrævet i medfør af forordningen. Endelig foreslås det at bemyndige er-

hvervsministeren til at fastsætte regler, der er nødvendige for at anvende eller 

gennemføre de afgørelser og retsakter, som vedtages af Kommissionen i 

medfør af PEPP-forordningen.  

 

Ændring af reglerne for brug af outsourcing  

Lovændringen har yderligere til formål at klarificere reguleringen på outsour-

cingsområdet, som anbefalet i ”Eftersyn af den finansielle regulering” fra april 

2018, samt at bringe reglerne i overensstemmelse med nye fælleseuropæi-

ske retningslinjer. 

  

Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) har udarbejdet retningslinjer for out-

sourcing. Med lovforslaget foreslås, at reglerne om outsourcing for kreditinsti-

tutter m.fl. skal harmoniseres med den terminologi og de sondringer, der an-

vendes i EBA’s retningslinjer. Med lovændringen foreslås også, at reglerne 

om outsourcing ensartes for hele forsikringsområdet, så gruppe 2-forsikrings-

selskaber underlægges tilsvarende regler, som følger af Europa-Parlamen-

tets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om forsikrings- og 

genforsikringsvirksomhed (Solvens II-forordningen).  
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Præcisering af regler om uafhængighed for forsikringsformidlere 

Med lovforslaget foreslås endvidere en præcisering af reglerne om forsik-

ringsformidleres uafhængighed. Det foreslås tilføjet, at en uafhængig forsik-

ringsformidler ikke må at placere kundeopsparinger i virksomheder, som den 

uafhængige forsikringsformidler har tætte forbindelser med.  

 

Finanstilsynets tavshedspligt 

Endeligt foreslås det, at ændre reglerne om tavshedspligt i sager om god skik 

m.v., til at omfatte de sager hvor Finanstilsynets bestyrelse skal træffe beslut-

ning i sagen som følge af dens karakter.  

 

Øvrigt 

Lovforslaget indeholder herudover en række mindre ændringer af lovteknisk 

karakter.  

 

Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som 

fremgår af vedlagte høringsliste.  

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovændringen se-

nest den 16. december 2019. 

 

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til 

MIPA@ftnet.dk og ALN@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 

110, 2100 København Ø, Att.: Mia Isabella Paaby Porsager. 

 

Lovforslaget forventes fremsat primo februar 2020.  

 

Kontaktpersoner: Anton Lau Nielsen og Mia Isabella Paaby Porsager 

Direkte tlf.nr.: +45 41 93 35 20 og + 45 61 93 08 04 

 

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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