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Den fulde tekst 

Fremsat den 9. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) 

Forslag 

til 

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, 

lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love1) 
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, ophævelse af 

stemmeretsbegrænsninger, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirhandler, offentliggørelse, administrative 
bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.) 

 

----- 

 

§ 4 

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret 
bl.a. ved § 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009, § 30 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og senest ved § 3 i lov nr. 721 af 25. juni 
2010, foretages følgende ændringer: 

1. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«. 

2. § 16 affattes således: 

»§ 16. Fonden skal være i stand til at foretage udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i andre 
institutter snarest muligt og senest 20 hverdage efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en 
betingelse for udbetalingen, at kravet er behørigt efterprøvet. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelser 
først fem hverdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted. 

Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet af Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel 
stabilitet. 

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1, 1. pkt., nævnte frist, dog højst med 10 
hverdage. 

Stk. 4. Fonden kan i ganske særlige tilfælde udbetale acontobeløb af indskud og kontante midler senest tre dage 
efter, at Fonden har modtaget anmodning herom fra en indskyder eller investor. 

Stk. 5. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 og 3, nævnte frist afslå at udbetale dækning til en indskyder 
eller investor, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få beløbet udbetalt. 

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om Fondens forpligtelse til at give oplysning om et instituts 
betalingsstandsning eller konkurs samt om indskyderes og investorers anmeldelse af krav til Fonden.« 

3. Efter § 23 a indsættes: 



»Kapitel 9 a  

Klageadgang og rekurs  

§ 23 b. Afgørelser truffet af Fondens bestyrelse kan indbringes for Finanstilsynet senest 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt den pågældende. 

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for klageadgangen. 

§ 23 c. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som 
afgørelsen retter sig imod, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den 
pågældende.« 

 
 

----- 

§ 27 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2-5. 
Stk. 2. § 1, nr. 7, 10-15, 20, 31, 32, 35, 36, 38-40, 43, 63, 67 og 68, træder i kraft den 1. juli 2011. 
Stk. 3. § 18, nr. 2, og §§ 19 og 20 træder i kraft den 31. december 2010. 
Stk. 4. § 18, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 
Stk. 5. § 1, nr. 18, 28 og 29, træder i kraft den 1. januar 2013. 
Stk. 6. § 23 b i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 3, finder 

også anvendelse på klager over afgørelser truffet i perioden fra den 1. oktober 2010 indtil lovens ikrafttræden, og kan 
behandles, uanset 4-ugers fristen, hvis klagen indgives senest 4 uger efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 7. § 57, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, har virkning på en 
overførselsordre, der indgår i et system inden lovens ikrafttræden, men som afvikles efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 8. §§ 77 a og 77 b i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, finder anvendelse på 
finansielle virksomheders eller finansielle holdingvirksomheders aftaler, der indgåes, forlænges og fornyes efter lovens 
ikrafttræden. 

Stk. 9. §§ 77 c og 77 d, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, har først virkning for den enkelte virksomhed 
fra den førstkommende generalforsamling eller tilsvarende, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 10. Ved anvendelse af §§ 57 og 57 e i lov om værdipapirhandel m.v., som affattet ved denne lovs § 3, nr. 8, 9 
og 15, sidestilles indledning af rekonstruktionsbehandling med anmeldelse af betalingsstandsning og åbning af 
tvangsakkord. 

Stk. 11. Andelskasser, som bibeholder at hver andelshaver kun har én stemme, anses fortsat for at være 
andelsselskaber. 

§ 28 

Stk. 1. §§ 1-11, 13, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-26 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4. 
Stk. 2. § 17 gælder ikke for Færøerne. 
Stk. 3. §§ 1-5, 15, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-26 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for 

Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. 
Stk. 4. §§ 1-7, 9, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, §§ 20, 25 og 26, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft 

for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 
----- 

2.23. Ændrede regler for klageadgang (Garantifonden) 

2.23.1. Gældende ret 
Det fremgår af artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om 

indskudsgarantiordninger, at medlemsstaterne sørger for, at indskyderes ret til godtgørelse indebærer, at indskydere 
har klagemulighed mod indskudsgarantiordningen. Det fremgår tillige af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 



97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger artikel 13, at medlemsstaterne påser, at investorens ret til 
garantibeløb indebærer, at investoren har klagemulighed mod garantiordningen. 

Finanstilsynet er ved lov om en garantifond for indskydere og investorer tillagt kompetence til at træffe afgørelse 
efter loven. Det fremgår i den forbindelse bl.a. af lovens § 8, stk. 2, at Finanstilsynet kan tilbagekalde et instituts 
tilladelse til at drive virksomhed, hvis instituttet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller 
bestemmelser i Garantifondens vedtægter. Lov om en garantifond for indskydere og investorer indeholder ikke en 
adgang til, at de afgørelser, som Finanstilsynet træffer i henhold til loven m.v., kan påklages til Erhvervsankenævnet. 
For så vidt angår afgørelser, som Finanstilsynet træffer i henhold til lov om finansiel virksomhed, fastlægger dennes lov 
§ 372, at afgørelser som hovedregel kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt den pågældende. 

2.23.2. Baggrunden for forslaget og forslagets indhold 
Med lovforslaget foreslås indsat en bemyndigelsesbestemmelse, som sikrer, at der kan fastsættes nærmere regler om 

klageadgang for indskydere og investorer. 

Derudover foreslås det, at der i lighed med hvad der gælder for Finanstilsynets afgørelser, jf. lov om finansiel 
virksomhed § 372, indføres en klageadgang i lov om en garantifond for indskydere og investorer for afgørelser truffet af 
Finanstilsynet i henhold til denne lov. 

 

----- 

3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
 

----- 

Forslaget vedrørende ændring af klagefristerne skønnes ikke at have administrative og økonomiske konsekvenser for 
de offentlige ordregivere. Ordregiver er i forvejen i visse situationer pålagt at offentliggøre en bekendtgørelse om 
indgåede kontrakter, når de har indgået kontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivernes procedureregler. 
Bekendtgørelsen skal fremover, hvis ordregiveren ikke ønsker at blive mødt med klager senere end 30 dage efter 
bekendtgørelsens offentliggørelse, indeholde en begrundelse for den ordregivende myndigheds beslutning om at tildele 
kontakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Det er 
frivilligt, om ordregiveren vil gøre brug af denne mulighed. Begrundelsen vil med fordel kunne kopieres fra den 
bekendtgørelse, som ordregiveren tidligere har offentliggjort om, at ordregiveren agter at indgå kontrakt. I andre 
tilfælde, eksempelvis hvor kontrakten har karakter af en koncession, har ordregiveren ikke pligt til at offentliggøre en 
bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Ønsker myndigheden at sikre sig mod at kunne blive mødt med klager over 
kontrakten på ubestemt tid, kan myndigheden udfylde og offentliggøre en bekendtgørelse om indgåede kontrakter. 

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Alle udgifter finansieres af de finansielle virksomheder ved opkrævning af afgifter. 

 

----- 

5. De administrative konsekvenser for borgerne 
Lovforslaget har ikke nogen administrative konsekvenser for borgerne. Forslaget vedrørende ændringen af møntloven 

sigter ikke på at ramme private indløsere eller indløsere af ”ønskebrøndsmønter”, der således stadig med de nye regler 
kan få ombyttet slidte eller beskadigede mønter i samme omfang som i dag. 

 

----- 

9. Hørte myndigheders og organisationer m.v. 
Lovforslagets regler om ændring af klagefristen har ikke været sendt i høring, idet de foreslåede ændringer alene 

bringer visse klagefrister i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. i overensstemmelse med 
minimumsklagefristerne i direktiv 2007/66/EF. 

De øvrige dele af lovforslaget har forud for fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og 
organisationer: 

Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), 
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, 
Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks 
Skibskredit A/S, Danmarks Statistik, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autoriseret 
Markedsplads A/S, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Forening for International 
Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Industri, Dansk Investor Relations Forening – DIRF, Dansk Landbrug, Dansk 



Metal, Dansk Pantebrevsforening, Danske Advokater, Danske Andelskasser, Danske Forsikrings- og Pensionsmæglere, 
Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske 
Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Det Danske Handelskammer, 
Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, FDIH 
– Foreningen for Distance- og Internethandel, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, 
Finansiel Stabilitet A/S, Finansministeriet, Finansrådet – Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Firmapensionskasser, Foreningen af 
Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J. A. K. 
Pengeinstitutter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede 
Revisorer, FOREX, Forsikring & Pension, Forsvarsministeriet, Frivilligrådet, Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fællesråd (FTF), Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne, Garantifonden for indskydere og 
investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, Grønlands Hjemmestyre via Rigsombudsmanden i Grønland, 
Håndværksrådet, Indenrigs- og Socialministeriet, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), 
InvesteringsForeningsRådet, ISACA Denmark Chapter, IT-branchen, Justitsministeriet, Kirkeministeriet, Klima- og 
Energiministeriet, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
Kulturministeriet, Kuratorforeningen, KøbmandStandens OplysningsBureau, Landbrugsrådet, Landsforeningen af 
beskikkede advokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), 
Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, OMX Den Nordiske Børs 
København A/S, Parcelhusejernes Landsforening, Patent- og Varemærkestyrelsen, PBS (Payment Business Services), 
Pensionsstyrelsen, PostDanmarks Juridiske afdeling, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, 
Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora, Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, 
Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Skibs- og Bådebyggeriets 
Arbejdsgiverforening, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, 
Statsministeriet, Søfartsstyrelsen, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, 
Undervisningsministeriet, VP Securities A/S, Western Union, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Økonomistyrelsen. 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

----- 

Til § 4 

Til nr. 1 (lov om en garantifond for indskydere og investorer) 

Det foreslås at erstatte ”Fællesskabet” med ”Unionen” overalt i loven. Med vedtagelsen af Lissabontraktaten, EU-
Tidende nr. C 306 af 14. december 2007, ændrede Fællesskabet betegnelse til Unionen. Der er ikke i øvrigt tilsigtet 
nogen materiel ændring af bestemmelserne. 

Til nr. 2 (lov om en garantifond for indskydere og investorer § 16) 

Det foreslås, at § 16 i lov om en garantifond for indskydere og investorer nyaffattes. Med nyaffattelsen sker der ikke 
nogen indholdsmæssig ændring af § 16, men nyaffattelsen er nødvendig af lovtekniske grunde. Baggrunden er, at der 
med lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel 
stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter blev ændret i § 16, men først med ikrafttræden den 31. 
december 2010. Senere er der med lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om 
finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til 
staten igen ændret i § 16, men denne ændring trådte i kraft allerede den 1. oktober 2010. 

Ved udarbejdelsen af lov nr. 721 af 25. juni 2010 om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel 
virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten var det 
ikke muligt at tage højde for den ændring af § 16, som blev foretaget med lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af 
lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i 
kreditinstitutter. Det er derfor nu nødvendigt at nyaffatte § 16, således at ændringerne fra begge de to ændringslove 
fremgår af § 16 fra den 31. december 2010. 

Da ændringerne af § 16 fra lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og 
investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter foreslås indarbejdet i den 
nyaffattede § 16, ophæves disse ændringer. 

Endelig er det nødvendigt at foretage konsekvensændringer i lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af 
konkursloven og forskellige andre love, der også ændrer i § 16. Ændringerne fra lov nr. 718 af 25. juni 2010 om 
ændring af konkursloven og forskellige andre love er dog ikke indarbejdet i § 16, da de ikke er trådt i kraft endnu, idet 
ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes af justitsministeren. 



Det foreslåede stk. 1 er en indarbejdning af § 16, stk. 1, som affattet ved lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af 
lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i 
kreditinstitutter, hvorfor der henvises til bemærkningerne dertil. 

Det foreslåede stk. 2 er en videreførelse af det gældende § 16, stk. 2. 

Det foreslåede stk. 3 er en videreførelse af det gældende § 16, stk. 3, dog således at ændringen heraf (det 
daværende § 16, stk. 2) i lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, 
lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er indarbejdet. 

Det foreslåede stk. 4 er en indarbejdning af det daværende § 16, stk. 3, som affattet ved lov nr. 338 af 1. maj 2009 
om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt 
kapitalindskud i kreditinstitutter, hvorfor der henvises til bemærkningerne dertil. 

De foreslåede stk. 5 og 6 er en videreførelse af de gældende stk. 4 og 5. I stk. 5 foreslås det dog at foretage en 
konsekvensændring af henvisningen til stk. 1 og 2, som ændres til stk. 1 og 3. 

Der foreslås således ikke nogen indholdsmæssige ændringer af bestemmelsen. 

Til nr. 3 (lov om en garantifond for indskydere og investorer kapitel 9 a) 

Med § 23 b, stk. 1, foreslås der indført en bemyndigelse til, at afgørelser truffet af Garantifondens bestyrelse kan 
indbringes for Finanstilsynet. De afgørelser, der kan indbringes for Finanstilsynet, kan bl.a. være afgørelser om 
bidragspligt, bidrag, herunder beregning og opkrævning, samt afgørelser i relation til filialers tilslutning til den danske 
garantiordning. Den foreslåede ændring sker på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. 
maj 1994 om indskudsgarantiordninger, hvoraf det fremgår, at medlemsstaterne sørger for, at indskyderes ret til 
godtgørelse indebærer, at indskydere har klagemulighed mod indskudsgarantiordningen samt Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, hvorefter medlemsstaterne påser, at investorens 
ret til garantibeløb indebærer, at investoren har klagemulighed mod garantiordningen. 

Med den foreslåede stk. 2 tildeles Finanstilsynet kompetence til at fastsætte nærmere regler for klageadgangen. 
Denne mulighed indføres for at tage højde for den situation, der potentielt kan opstå som følge af Garantifondens 
kompetence til at deltage aktivt i afviklingen af nødlidende pengeinstitutter. 

Med den foreslåede § 23 c indføres en klageadgang for Finanstilsynets afgørelser. Bestemmelsen indebærer, at alle 
afgørelser, som Finanstilsynet træffer med hjemmel i lov om en garantifond for indskydere og investorer og regler 
udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter, kan indbringes for Erhvervsankenævnet. 

Der henvises til punkt 2.23.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. 

 

----- 

Til § 27 
 

----- 

Stk. 6 er en overgangsbestemmelse i lov om en garantifond for indskydere og investorer, som indebærer, at klager 
indgivet i perioden fra den 1. oktober 2010 og frem til ikrafttrædelsen den 1. januar 2011, skal behandles efter reglerne 
som foreslået i § 4, nr. 3, i dette lovforslag uanset om 4 ugers fristen er overholdt. Dette gælder imidlertid alene, hvis 
klagen indgives senest 4 uger efter lovens ikrafttræden. 

Baggrunden for overgangsbestemmelsen er, at det er et krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 
30. maj 1994 om indskydergarantiordningen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorordningen, at indskyder har klagemulighed mod indskudsgarantiordningen, og at investoren har klagemulighed 
mod garantiordningen. På baggrund heraf blev bekendtgørelse nr. 720 af 21. juni 2007 om Garantifonden for 
Indskydere og Investorer udstedt. Det fremgik af bekendtgørelsens § 19, stk. 1, at bl.a. Garantifondens bestyrelses 
afgørelse om bidragspligt og bidrag, herunder beregning og opkrævning, kunne indbringes for Finanstilsynet inden for 
en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen blev meddelt instituttet. Efter stk. 2 kunne Garantifondens afgørelse om 
indskyderes og investorers krav mod Garantifonden indbringes for Finanstilsynet inden for en frist af 4 uger fra den 
dag, hvor afgørelsen blev meddelt indskyderen eller investoren. Bekendtgørelse nr. 720 af 21. juni 2007 havde 
imidlertid ikke en utvetydig hjemmel i lov om en garantifond for indskydere og investorer og blev ophævet den 1. 
oktober 2010, da bekendtgørelse nr. 1134 af 29. september 2010 om Garantifonden for indskydere og investorer trådte 
i kraft. Bekendtgørelse nr. 1134 af 29. september 2010 indeholder ikke en bestemmelse, som modsvarer § 19 i 
bekendtgørelse nr. 720 af 21. juni 2007. Da klagemuligheden imidlertid er EU-bestemt, og en sikring af eventuelle 
klagere, skal overgangsordningen sikre en opretholdelse af klageadgangen i perioden fra den 1. oktober 2010 og frem 
til lovens ikrafttræden. 

 

----- 



Til § 28 
Bestemmelsen vedrører lovforslagets territoriale afgrænsning. Det foreslås i stk. 1, at loven som udgangspunkt – dog 

på nær §§ 12, 14, 17 og § 19, nr. 2 – ikke gælder for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 2 indebærer for det første, at ændringerne til lov om realkreditlån og realkreditobligationer ikke gælder for 
Færøerne. Dette skyldes, at realkreditområdet er et særanliggende for Færøerne, og at ændringerne derfor ikke kan 
sættes i kraft for Færøerne. Derimod gælder lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. direkte for Grønland, og 
det gør det foreslåede ændringer vedrørende loven dermed også. 

Det foreslås i stk. 3, at lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 
og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om en garantifond for 
skadesforsikringsselskaber, de anførte ændringer i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre 
love, den anførte ændring af lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og 
investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, lov nr. 718 af 25. juni 2010 om 
ændring af konkursloven og forskellige andre love, lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i 
kreditinstitutter, lov nr. 453 af 10. juni 2003 om lov om finansiel virksomhed, lov nr. 1383 af 20. december 2004 om 
ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om forebyggende 
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, lov om mærkning og skiltning med pris m.v. 
med flere love, lov nr. 491 af 9. juni 2004 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, 
lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med flere love, lov nr. 108 
af 7. februar 2007 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, 
årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om 
en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love samt lov nr. 392 af 
25. maj 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love ved kongelig anordning kan sættes 
helt eller delvist i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. 

Det foreslås i stk. 4, at lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 
og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om 
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om 
forsikringsformidling, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om arbejdsskadesikring, lov om en garantifond for 
skadesforsikringsselskaber, lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, de anførte ændringer i lov 
nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., 
lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love, den anførte ændring af lov nr. 338 af 1. maj 2009 om 
ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt 
kapitalindskud i kreditinstitutter, lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love, lov 
nr. 108 af 7. februar 2007 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om 
aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 
terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love 
samt lov nr. 392 af 25. maj 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love ved kongelig 
anordning kan sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. 

 

Bilag 1 
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov  

Gældende formulering    Lovforslaget  
 

----- 

 

   § 4 
     

   

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som senest 
ændret ved § 3 i lov nr. 721 af 25. juni 2010, foretages 
følgende ændringer: 

     
   1. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«. 
     
   2. § 16 affattes således: 

§ 16. Udbetalinger fra Fonden eller Fondens overførsler af  »§ 16. Fonden skal være i stand til at foretage 



indskud og midler til konti i andre institutter skal finde sted 
snarest muligt og senest 3 måneder efter 
betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en 
betingelse for udbetalingen, at der er tale om behørigt 
efterprøvede krav. Ved betalingsstandsning indtræder 
Fondens forpligtelse først 7 bankdage efter, at anmeldelse af 
betalingsstandsning har fundet sted. 

Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet til 
Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel 
stabilitet. 

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden 
forlænge den i stk. 1, 1. pkt., nævnte frist, dog højst med 9 
måneder. 

Stk. 4. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 og 
2 nævnte frist afslå at udbetale dækning til en indskyder eller 
investor, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig 
sin ret til at få beløbet udbetalt. 

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om 
Fondens forpligtelse til at give oplysning om et instituts 
betalingsstandsning eller konkurs samt om indskyderes og 
investorers anmeldelse af krav til Fonden. 

udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i 
andre institutter snarest muligt og senest 20 hverdage 
efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. 
Det er en betingelse for udbetalingen, at kravet er behørigt 
efterprøvet. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens 
forpligtelser først fem hverdage efter, at anmeldelse af 
betalingsstandsning har fundet sted. 

Stk. 2. Udbetaling efter § 15 a sker til datterselskabet af 
Finansiel Stabilitet A/S, jf. § 16 h, stk. 3, i lov om finansiel 
stabilitet. 

Stk. 3. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden 
forlænge den i stk. 1, 1. pkt., nævnte frist, dog højst med 
10 hverdage. 

Stk. 4. Fonden kan i ganske særlige tilfælde udbetale 
acontobeløb af indskud og kontante midler senest tre dage 
efter, at Fonden har modtaget anmodning herom fra en 
indskyder eller investor. 

Stk. 5. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 
og 3, nævnte frist afslå at udbetale dækning til en 
indskyder eller investor, som ikke har været i stand til i tide 
at påberåbe sig sin ret til at få beløbet udbetalt. 

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om 
Fondens forpligtelse til at give oplysning om et instituts 
betalingsstandsning eller konkurs samt om indskyderes og 
investorers anmeldelse af krav til Fonden.« 

     
§ 23 a ---   3. Efter § 23 a indsættes før »kapitel 10« som nyt kapitel: 

     
   »Kapitel 9 a 
     
   Klageadgang og rekurs 
     

   

§ 23 b. Afgørelser truffet af Fondens bestyrelse kan 
indbringes for Finanstilsynet senest 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for 
klageadgangen. 

     

   

§ 23 c. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til 
loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som 
afgørelsen retter sig imod, indbringes for 
Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt den pågældende. « 

  
 

----- 

 

   
§ 27 

    
----- 

 

   

Stk. 6. § 23 b i lov om en garantifond for indskydere og 
investorer, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 3, finder også 
anvendelse på klager over afgørelser truffet i perioden fra 
den 1. oktober 2010 indtil lovens ikrafttræden, og kan 
behandles, uanset 4-ugers fristen, hvis klagen indgives 
senest 4 uger efter lovens ikrafttræden. 

 

----- 

 



 
   

§ 28 

   

Stk. 1. §§ 1-11, 13, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-26 
gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 2. § 17 gælder ikke for Færøerne. 
Stk. 3. §§ 1-5, 15, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-26 kan ved 

kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for 
Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. 

Stk. 4. §§ 1-7, 9, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, §§ 20, 25 og 26, 
kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for 
Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold 
tilsiger. 

 

 


