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Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b ja 65 c §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 65 b § ja 65 c §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 65 b § laeissa 1360/2010 ja 1242/2011, 65 c §:n 1 momentti laissa
1360/2010 ja 65 c §:n 3 momentti laissa 1242/2011, seuraavasti:

65 b §

Valvontakollegion perustaminen

Finanssivalvonnan on perustettava valvon-
takollegio, jos:

1) Finanssivalvonta vastaa valvottavan
ryhmävalvonnasta ja jos ryhmään kuuluu toi-
sessa ETA-valtiossa toimiluvan saanut val-
vottava tai ryhmään kuuluva valvottava on
perustanut toiseen ETA-valtioon merkittävän
sivuliikkeen; tai

2) suomalainen luottolaitos, joka ei kuulu
konsolidoidun valvonnan piiriin, on perusta-
nut toiseen ETA-valtioon merkittävän sivu-
liikkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen luotto-
laitosten ja sivuliikkeiden sekä rahoitus- ja
vakuutusalan yritysten toimintaa valvovilla
ulkomaisilla ETA-valvontaviranomaisilla ja
Euroopan valvontaviranomaisella on oikeus
osallistua valvontakollegioon. Tarvittaessa

Finanssivalvonta voi kutsua valvontakollegi-
oon ETA-valtioiden keskuspankkien edusta-
jia sekä Finanssivalvontaa vastaavia muiden
kuin ETA-valtioiden valvontaviranomaisia.

65 c §

Valvontakollegion tehtävä ja toiminta

Valvontakollegion tehtävänä on helpottaa
valvontaviranomaisten yhteistoimintaa asian-
omaisten luottolaitosten ja sivuliikkeiden
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnassa. Finanssivalvonta vahvistaa valvon-
takollegiolle valvontayhteistyötä koskevat
kirjalliset toimintaperiaatteet. Finanssival-
vonnan on ennen toimintaperiaatteiden vah-
vistamista kuultava kollegioon osallistuvia
ulkomaisia ETA-valvontaviranomaisia.
— — — — — — — — — — — — —

Finanssivalvonta kutsuu valvontakollegion
kokoukset koolle ja toimii kokousten puheen-
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johtajana. Finanssivalvonnan on tiedotettava
valvontakollegion toiminnasta Euroopan val-
vontaviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

2 985/2013

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


