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I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om betalningsinstitut (297/2010) en ny 48 a § som följer:

48 a §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras betalningsinsti-
tut, institut för elektroniska pengar och ut-
ländska betalningsinstitut för försummelse att
iaktta eller för överträdelse av följande be-
stämmelser i denna lag som avses i 40 § i
lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelserna i 10 § om beviljande av
kredit,

2) bestämmelserna i 19 § om riskhantering
och annan organisering av verksamheten,

3) bestämmelserna i 26 § om skyddande
och förvaring av kundmedel,

4) bestämmelserna i 27 § om minimikapi-
tal,

5) bestämmelserna i 32 § 2 mom. om

förbud mot att vid marknadsföring av betal-
tjänster lämna osanna eller vilseledande upp-
lysningar.

Bestämmelser som avses i 40 § i lagen om
Finansinspektionen är förutom de bestäm-
melser som anges i 1 mom. i denna paragraf
också sådana närmare bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller de bestämmelser som
avses i 1 mom. 1—5 punkten liksom även
bestämmelser i beslut som Europeiska kom-
missionen meddelat med stöd av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2007/64/EG om
betaltjänster på den inre marknaden och om
ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG,
2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphä-
vande av direktiv 97/5/EG samt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/110/EG om
rätten att starta och driva affärsverksamhet i
institut för elektroniska pengar samt om till-
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syn av sådan verksamhet, om ändring av
direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och
om upphävande av direktiv 2000/46/EG.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

Helsingfors den 12 april 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Näringsminister Jan Vapaavuori
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