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Lag
om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 24 §
4 mom., sådant det lyder i lag 886/2008, samt
ändras 18 § h-punkten, 21 och 23 §, 24 § 2 mom. och 26 §,
sådana de lyder, 18 § h-punkten i lag 312/2015, 21 § i lagarna 622/2014 och 312/2015
samt 23 §, 24 § 2 mom. och 26 § i lag 886/2008, som följer:
18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett
konglomerat
Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
h) medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen som uppfyller solvenskapitalkravet och det solvenskapitalkrav som avses i 11 kap., om det är fråga
om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom.
7 punkten i denna lag eller om ett sådant konglomerats holdingsammanslutning där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
21 §
Exponeringar mot kunder
På ett konglomerats exponeringar ska tillämpas vad som i EU:s tillsynsförordning och
i 10 kap. 11 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om konsoliderade exponeringar mot kunder
och om finansministeriets bemyndigande att utfärda förordning. På konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten i denna lag ska dessutom tillämpas 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.
Placeringsobjekt enligt 6 kap. 20 c § i försäkringsbolagslagen vilka bestämmer fondförsäkringars vidareutveckling utgör inte exponeringar mot kunder.
Konglomeratets moderföretag ska kvartalsvis lämna Finansinspektionen de uppgifter
som behövs för tillsyn över konglomeratets exponeringar mot kunder.
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23 §
Tillsyn över andra riskkoncentrationer
Konglomeratets moderföretag ska följa konglomeratets fastighets- och aktieinnehav,
göra upp en strategi för dessa och ange interna gränser för det totala innehavet. Konglomeratets moderföretag ska dessutom följa de länderrisker, valutakursrisker, ränterisker
och branschrisker som ingår i konglomeratets affärstransaktioner samt ange interna gränser för dem. Konglomeratets moderföretag ska minst en gång per år ge Finansinspektionen
de upplysningar som behövs för att övervaka de koncentrationer som dessa totala innehav
och risker ger upphov till.
24 §
Tillsyn över interna affärstransaktioner
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Anmälan enligt 1 mom. ska göras åtminstone en gång per år. En förutsättning är dessutom, om inte Finansinspektionen har bestämt en annan gräns för konglomerat, att värdet
av transaktionerna eller om de gjorts som en del av en enda ekonomisk transaktion eller
flera transaktioner av samma typ har gjorts under ett år, det sammanlagda värdet av dem
överstiger
1) 30 miljoner euro eller fem procent av kapitalbasen i ett mindre företag inom finanseller försäkringsbranschen eller ett konglomerats holdingsammanslutning som är part i
transaktionen; anmälan behöver dock inte göras om transaktioner som understiger en miljon euro, eller
2) en miljon euro, om en part i transaktionen är något annat företag som hör till konglomeratet än ett företag i finans- eller försäkringsbranschen eller konglomeratets holdingsammanslutning.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
26 §
Närmare föreskrifter
Finansinspektionen får meddela sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av detta
kapitel som behövs för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG,
79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2303 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/87/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar definitioner
och samordnar den extra tillsynen av riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet samt för tillsynen behövliga närmare föreskrifter om uppfyllande av
den anmälningsskyldighet som anges i 19 § 2 mom., 21 § 3 mom. samt 23 och 24 §.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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