Lag
om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 65 d och 65 e §, sådana de lyder i lag
820/2017,
ändras 4 § 2 mom. 13 punkten och 3 mom., 10 § 1 mom. 6 punkten, 26 § 1 mom. 2 punkten
samt 59 och 65 b §,
sådana de lyder, 4 § 2 mom. 13 punkten i lag 1108/2018, 4 § 3 mom. i lag 752/2012, 10 §
1 mom. 6 punkten i lag 820/2017, 26 § 1 mom. 2 punkten i lag 311/2015, 59 § i lag 893/2017
och 65 b § i lagarna 985/2013 och 311/2015, samt
fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 311/2015,
1055/2016, 352/2017, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 och 296/2019, en ny 14 punkt, till 26
§, sådan den lyder i lagarna 170/2014, 611/2014, 311/2015, 1442/2016 och 575/2017, ett nytt
9 mom. och till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1071/2017, ett nytt 5 mom. som följer:
4§
Tillsynsobjekt
——————————————————————————————
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag
——————————————————————————————
13) en sammanslutning enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012, nedan värdepapperiseringsförordningen, som har beviljats verksamhgetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen,
14) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som
föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen.
Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs vid tillämpningen av 3 kap. också försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), försäkringskassor enligt lagen om
försäkringskassor (1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995), kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars andra än i 2 mom. 14 punkten avsedda holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), i enlighet med vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet.
——————————————————————————————
10 §
Direktionens uppgifter
Direktionen ska i fråga om tillsynen över finansmarknaden
——————————————————————————————

6) fatta beslut som gäller ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav enligt 10 kap. 4,
4 a, 7 och 8 § i kreditinstitutslagen, erkännande av buffertkrav enligt 4 d §, förfarandet enligt
4 e §, förfarandet enligt 6 § eller den maximala belåningsgraden enligt 15 kap. 11 § 5 mom. i
den lagen eller ställande av högre kapitalkrav än minimikravet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, när det gäller sådana krediter enligt artiklarna 124 och 164 i den förordningen som är säkrade genom panträtt i
fast egendom, eller ändring av ett tidigare beslut som gäller detta eller tillämpning av artikel
458 i den förordningen.
——————————————————————————————
26 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden
om avslutande av verksamhet
Finansinspektionen får återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller, då ECB eller
någon annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, framställa att denna ska återkalla tillståndet, om uppnåendet av de för tillsynen över finansmarknaden i 1 § uppställda målen inte
tillräckligt väl kan tryggas genom begränsning av tillsynsobjektets verksamhet i enlighet med
27 § eller genom andra åtgärder enligt denna lag eller genom åtgärder som föreskrivs någon
annanstans i lag, och om
——————————————————————————————
2) tillsynsobjektet inte inom utsatt tid har kunnat genomföra de åtgärder som anges i en återhämtningsplan enligt 8 a kap. i kreditinstitutslagen, en plan för att återställa konglomeratets
kapitaltäckning enligt 25 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller en
sådan plan för återställande av en sund finansiell ställning eller en sådan kortfristig finansieringsplan som avses i 25 kap. 5 eller 6 § eller i 26 kap. 11 § i försäkringsbolagslagen, i 20 § i
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 46 § i lagen om utländska försäkringsbolag eller i
12 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar, eller om genomförandet av en sådan plan har
försummats, eller
——————————————————————————————
Verksamhetstillståndet för ett globalt systemviktigt institut kan inte återkallas och det kan inte
förordnas att verksamheten ska avslutas endast på den grunden att kreditinstitutet inte uppfyller
kraven i artiklarna 92a och 92b i EU:s tillsynsförordning.
31 §
Revisorernas anmälningsskyldighet
——————————————————————————————
Finansinspektionen kan kräva att ett auktoriserat tillsynsobjekt ska byta ut tillsynsobjektets
revisor, om revisorn försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf. Om
en revisionssammanslutning har utsetts till revisor för ett auktoriserat tillsynsobjekt, avser kravet den person i revisionssammanslutningens anställning som bär huvudansvaret för revisionen
av tillsobjektet. Finansinspektionen ska lämna sitt krav till det auktoriserade tillsynsobjektets
revisionskommitté eller, om det auktoriserade tillsynsobjektet inte har någon revisionskommitté, till tillsynsobjektets styrelse. Framställandet av ett krav som avses i detta moment hindrar
inte Finansinspektionen eller Patent- och registercentralens revisionstillsyn från att vidta åtgärder enligt revisionslagen.
59 §
2

Anmälan till hemstatens tillsynsmyndighet om villkoren för utländska EES-filialers och andra
utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet
Finansinspektionen ska inom två månader från det att den av en utländsk EES-filial eller utländsk EES-tillsynsmyndighet informerats om att filialen inlett verksamhet i Finland eller att
det skett betydande förändringar i denna verksamhet informera den utländska EES-filialen och
den myndighet som svarar för tillsynen över den EES-filialen eller, om det är fråga om ett utländskt försäkringsbolag som beviljats koncession med säte i en annan EES-stat än Finland, den
myndighet som svarar för tillsynen över det försäkringsbolaget, om de krav som gäller filialens
verksamhet och tillsynskraven samt om de i allmänt intresse uppställda villkor som det utländska EES-tillsynsobjektet ska iaktta i sin verksamhet i Finland. Vad som föreskrivs i denna
paragraf ska inte tillämpas på utländska värdepappersföretags, utländska betalningsinstituts eller utländska fondbolags filialetableringar i Finland. Bestämmelser om inledande av tilläggspensionsverksamhet i Finland finns i lagen om utländska försäkringsbolag.
65 b §
Inrättande av ett tillsynskollegium
Finansinspektionen ska inrätta ett tillsynskollegium, om
1) Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över ett tillsynsobjekt och gruppen omfattar
ett tillsynsobjekt som beviljats koncession i en annan EES-stat, ett tillsynsobjekt som hör till
gruppen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat eller ett tillsynsobjekt omfattas av
skyldigheten att bilda en underkoncern som avses i 2 kap. 5 § i kreditinstitutslagen, eller
2) ett finländskt kreditinstitut som inte omfattas av den gruppbaserade tillsynen har etablerat
en betydande filial i en annan EES-stat.
De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över tillsynsobjekt, filialer och holdingföretag som avses i 1 mom. samt Europeiska tillsynsmyndigheten har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för
EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra
stater än EES-stater.
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 26 mars 2021
Republikens President

Sauli Niinistö
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