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1279/2015
Lag
om ändring av lagen om Finansinspektionen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 41 § 6 mom., sådant det lyder i lag
1198/2014,
ändras 33 § 4 mom. och 41 § 7 mom., sådana de lyder, 33 § 4 mom. i lag 752/2012 och
41 § 7 mom. i lag 611/2014, samt
fogas till 40 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 611/2014 och 1198/2014,
ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 41 a § som följer:
33 §
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att
1) förbjuda utländska EES-filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet
finns i 61 §,
2) förbjuda verksamhet som strider mot kreditinstitutslagen och att förordna att ett lagstridigt förfarande ska rättas finns i 22 kap. 1 § i kreditinstitutslagen,
3) förbjuda verksamhet som strider mot lagen om investeringstjänster och att förordna
att ett lagstridigt förfarande ska rättas finns i 16 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster,
4) förbjuda verksamhet som strider mot värdepappersmarknadslagen i samband med
erbjudande av och handel med värdepapper och uppfyllande av skyldigheten att informera
om värdepapper samt att förordna att ett förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen,
5) tillfälligt förbjuda utövandet av den rösträtt som är kopplad till aktier för vilka anmälningsskyldigheten har försummats finns i 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen,
6) förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i lagen om handel med finansiella instrument,
7) förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel
med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i lagen om handel med finansiella instrument,
8) förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om handel med finansiella instrument.
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40 §
Påföljdsavgift
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för en påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning vars förpliktelser har åsidosatts genom en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf. En förutsättning
för att personen i fråga ska påföras påföljdsavgift är att denne på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.
41 §
Påförande av påföljdsavgift
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Med omsättning avses i denna paragraf
1) summan av ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags och ett annat till dessas finansiella företagsgrupp hörande företags intäkter enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning,
2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap.
18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter eller en pensionsstiftelses eller en försäkringskassas avgiftsintäkter,
3) i fråga om andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4
kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
41 a §
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall
Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 20 kap.
1 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 och 5 mom. i lagen om investeringstjänster eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift
som uppgår till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före
gärningen eller försummelsen och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst
fem miljoner euro.
Om påföljdsavgiften påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap.
2 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen får en juridisk person påföras en påföljdsavgift
som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under
året före gärningen eller försummelsen eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst
två miljoner euro.
Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf får påföljdsavgiften emellertid vara
högst två gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen,
om vinningen kan bestämmas.
Med omsättning avses i denna paragraf
1) summan av ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags och ett annat till dessas finansiella företagsgrupp hörande företags intäkter enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning eller, om det avgiftsskyldiga företaget hör till ett kreditinstituts eller värdepappersföretags finansiella företagsgrupp, summan av de konsoliderade intäkterna,
2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap.
18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter eller en pensionsstiftelses eller en försäkringskassas avgiftsintäkter, eller om försäkringsbolaget, försäkringsföreningen, pensionsanstalten, specialföretaget, pensionsstiftelsen eller försäkringskassan
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hör till en koncern som dotterbolag, premieintäkterna enligt koncernbokslutet eller på
motsvarande sätt avgiftsintäkterna,
3) i fråga om andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4
kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning eller, om företaget som moderbolag ska upprätta ett koncernbokslut enligt 6 kap. 1 § i bokföringslagen eller om företaget
hör till en koncern som dotterbolag, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens
yttersta moderföretag.
————
Denna lag träder i kraft den 26 november 2015.
På gärningar och försummelser som skett innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 23 oktober 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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