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Lag
om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) nya 28 a och 50 i § som följer:

28 a §

Tillfälligt förbud att verka i ett förvaltningsorgan för ett företag av allmänt intresse

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst tre år förbjuda en person att verka som
ledamot av ett förvaltningsorgan i eller verkställande direktör för ett i 1 kap. 9 § i bokfö-
ringslagen avsett företag av allmänt intresse, om personen i fråga som ledamot av ett för-
valtningsorgan eller som verkställande direktör allvarligt brutit mot eller försummat be-
stämmelserna om den längsta varaktigheten för mandatperioderna och beredningen av va-
let av revisor i 5 kap. 1 § i revisionslagen eller bestämmelserna om icke-revisionstjänster
i 3 och 4 § i det kapitlet eller bestämmelserna om val av lagstadgade revisorer eller revi-
sionsföretag och revisionsuppdragets varaktighet i artiklarna 16 och 17 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning.

50 i §

Behörig myndighet vad gäller revisionen av företag av allmänt intresse

Finansinspektionen är behörig myndighet vid den bedömning och uppföljning av hur
väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unio-
nens revisionsförordning.

————
Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.
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