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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 13 §, 21 a § 3 mom., 25 § och 38 § 1 mom.,

av dem 21 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 899/2011, och
fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

13 §

Förutsättningar för beviljande av auktorisa-
tion

Auktorisation ska beviljas om det på basis
av utredning som kommit in kan säkerställas
att betalningsinstitutets ägare och grundare
uppfyller de krav som ställs i 13 a § och
betalningsinstitutet uppfyller de krav gäl-
lande betalningsinstitutets verksamhet och fi-
nansiella ställning som ställs i denna lag.
Auktorisation kan endast beviljas sökande
som har säte i Finland.

13 a §

Betydande ägares och grundares tillförlitlig-
het

De som direkt eller indirekt äger minst tio
procent av ett betalningsinstituts aktiekapital,

andelar eller bolagsinsats i pengar eller en
andel som medför minst tio procent av den
rösträtt som samtliga aktier eller andelar
medför eller av rösträtten i bolaget och betal-
ningsinstitutets grundare måste vara tillförlit-
liga.

Tillförlitlig anses inte den vara som
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till
bötesstraff för brott som kan anses visa att
personen är uppenbart olämplig att grunda
eller äga ett betalningsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet
har visat sig vara uppenbart olämplig att
grunda eller äga ett betalningsinstitut.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten
inte har vunnit laga kraft kan den dömde
dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare
i betalningsinstitutet, om det kan anses vara
uppenbart motiverat med hänsyn till en sam-
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lad bedömning av dennes tidigare verksam-
het, de omständigheter som lett till domen
och andra inverkande omständigheter.

21 a §

Anmälningsplikt som gäller förvärv och över-
låtelse av aktier och andelar i institut för

elektroniska pengar

— — — — — — — — — — — — —
Vid beräkningen av den ägarandel och rös-

tandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2
kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappers-
marknadslagen (746/2012). Sådana aktier
och andelar ska dock inte beaktas som den
anmälningsskyldige har förvärvat för högst
ett år i samband med en värdepappersemis-
sion eller med stöd av sin verksamhet som
marknadsgarant och utifrån vilka den anmäl-
ningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i
ett institut eller i övrigt påverka ledningens
verksamhet i institutet.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Ledning av betalningsinstitut

Ett betalningsinstituts styrelse, verkstäl-
lande direktör och övriga högsta ledning ska
leda betalningsinstitutet med yrkesskicklighet
och enlig sunda och försiktiga affärsprinci-
per. Styrelsemedlemmarna och supplean-
terna, verkställande direktören och dennes
ställföreträdare samt andra som hör till den
högsta ledningen ska vara tillförlitliga perso-
ner, de får inte vara försatta i konkurs och
deras handlingsbehörighet får inte vara be-
gränsad. De ska dessutom ha sådan allmän
kännedom om betaltjänstverksamhet som är
nödvändig med beaktande av arten och om-
fattningen av betalningsinstitutets verksam-
het.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om andra
som hör till den högsta ledningen ska i ett
betalningsinstitut som bedriver sådan annan
affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom.
tillämpas på dem som ansvarar för betal-
ningsinstitutets betaltjänstverksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som
1) under de senaste fem åren före bedöm-

ningen har dömts till fängelsestraff eller un-
der de senaste tre åren före bedömningen till
bötesstraff för brott som kan anses visa att
personen är uppenbart olämplig att vara med-
lem eller suppleant i styrelsen, verkställande
direktör eller ställföreträdare för verkstäl-
lande direktören eller att i övrigt höra till den
högsta ledningen i ett betalningsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet
har visat sig vara uppenbart olämplig för
uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 3 mom. 1 punkten
inte har vunnit laga kraft kan den dömde
dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom.,
om det kan anses vara uppenbart motiverat
med hänsyn till en samlad bedömning av
dennes tidigare verksamhet, de omständighe-
ter som lett till domen och andra inverkande
omständigheter.

38 §

Information till företag inom samma finan-
siella företagsgrupp eller finans- och försäk-

ringskonglomerat

Ett betalningsinstitut och ett företag som
hör till samma finansiella företagsgrupp en-
ligt kreditinstitutslagen eller lagen om inves-
teringstjänster (747/2012) har trots vad som
föreskrivs om tystnadsplikt rätt att lämna
uppgifter som avses i 37 § i denna lag till
företag som hör till samma koncern, samma
finansiella företagsgrupp eller samma finans-
och försäkringskonglomerat enligt lagen om
tillsyn över finans- och försäkringskonglome-
rat, för kundbetjäning och annan skötsel av
kundförhållanden, för marknadsföring samt
för koncernens, gruppens eller konglomera-
tets riskhantering, om mottagaren omfattas av
tystnadsplikten enligt denna lag eller av mot-
svarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i
detta moment om utlämnande av uppgifter
gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter
enligt 11 § i personuppgiftslagen (523/1999)
och inte heller information som baserar sig på
registrering av betalningsuppgifter mellan en
kund och ett företag som inte hör till konglo-
meratet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2 764/2012



Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Jan Vapaavuori

3764/2012

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


