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arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 15 luvun 1 § sekä
lisätään 1 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 §

Euroopan unionin lainsäädäntö

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä tiedonantovelvollisuu-

desta arvopaperimarkkinoilla muuten sääde-
tään, rahoitusvälineiden lyhyeksimyynnistä ja
sitä koskevasta erityisestä tiedonanto- ja jul-
kistamisvelvollisuudesta säädetään lyhyeksi-
myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopi-
muksiin liittyvistä kysymyksistä annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 236/2012.

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta
määrätään rikemaksu, ovat:

1) tämän lain 5 luvun 4 §:n säännös mark-
kinointiaineiston toimittamisesta Finanssival-
vonnalle;

2) tämän lain 8 luvun 2—7 §:n säännökset
tiedonantovelvollisuudesta;

3) tämän lain 9 luvun 5 ja 9—11 §:n
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säännökset huomattavien omistus- ja ääni-
osuuksien ilmoitusvelvollisuudesta;

4) tämän lain 10 luvun 5 ja 6 §:n säännök-
set säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta.

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi kumo-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 lu-
vun 4 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvolli-
suudesta ja velvollisuudesta pitää rekisteriä.

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat tämän pykälän 1 ja 2 momentissa
säädetyn lisäksi 1 momentin 1—4 kohdassa
ja 2 momentissa tarkoitettuja säännöksiä kos-
kevat tarkemmat säännökset ja määräykset.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2013.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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