
Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. marts 2014

Udkast
til

Tillægsbetænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre
love

(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning
(CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIʼer m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]

1. Ændringsforslag
Erhvervs- og vækstministeren har under den fornyet ud-

valgsbehandling stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 7. februar 2014 og var til

1. behandling den 25. februar 2014. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget. Udvalget afgav betænkning den 11. marts
2014. Lovforslaget var til 2. behandling den 13. marts 2014,
hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalget.

Møder
Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet

udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i <> møder.

3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og

Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænknin-
gens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udval-
get og havde dermed ikke adgang til at komme med indstil-
linger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tillægsbetænkningen. Der gøres opmærksom på, at et fler-
tal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et fler-
tal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af <>:

Til § 1

1) I den under nr. 7 foreslåede ændring af § 5, stk. 1, nr.
18, ændres »»145,«« til: »», 145, 148««.
[Konsekvens af ophævelsen af § 148]

2) Efter nr. 85 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 150 ændres »jf. § 148, nr. 3« til: »jf. artikel 400 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kredit-
institutter og investeringsselskaber«.«
[Konsekvens af ophævelsen af § 148]

Til § 2

3) I det under nr. 25 foreslåede § 84 c, stk. 2, ændres »for-
ordning (EU) nr. 2012/648 (EMIR-forordningen)« til: »Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012
af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen)«.
[Lovteknisk korrektion]
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B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at § 148

foreslås ophævet.

Til nr. 2
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at § 148

foreslås ophævet, og at reguleringen om »særlig sikre dele«

fremadrettet er omfattet af artikel 400 i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om
tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringssel-
skaber.

Til nr. 3
Der er tale om en lovteknisk korrektion vedrørende angi-

velsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen).

Benny Engelbrecht (S)  Poul Andersen (S)  Anne Sina (S)  Mette Reissmann (S)  Karin Gaardsted (S) fmd.  Thomas Jensen (S)

Ole Sohn (S)  Ida Auken (RV)  Nadeem Farooq (RV)  Jeppe Mikkelsen (RV)  Steen Gade (SF)  Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Frank Aaen (EL)  Stine Brix (EL)  Uffe Elbæk (UFG)  Kim Andersen (V)  Michael Aastrup Jensen (V)

Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd.  Preben Bang Henriksen (V)  Torsten Schack Pedersen (V)

Jakob Engel-Schmidt (V)  Hans Christian Schmidt (V)  Hans Christian Thoning (V)  Hans Kristian Skibby (DF)

Dennis Flydtkjær (DF)  Mette Hjermind Dencker (DF)  Kim Christiansen (DF)  Joachim B. Olsen (LA)  Mike Legarth (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 133 efter afgivelse af betænkning
Bilagsnr. Titel
10 Betænkning afgivet d. 11/3-14
11 Ændringsforslag til 3. behandling
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