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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 9 § 2 mom.

och 16 § 1 och 3 mom.,
sådana de lyder, 9 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lag 886/2008 och 16 § 1 mom. i lag

132/2007, samt
fogas till lagen en ny 35 §, i stället för den 35 § som upphävts genom lag 886/2008, som

följer:

9 §

Identifiering av ett konglomerat och dess hol-
dingsammanslutning

— — — — — — — — — — — — —
Om Finansinspektionen anser att ett kong-

lomerat hör eller inte längre hör till tillämp-
ningsområdet för denna lag, ska den efter att
ha hört de andra centrala tillsynsmyndighe-
terna fatta beslut om detta och underrätta

1) företaget i toppen av konglomeratet,
2) de reglerade företag som hör till kong-

lomeratet och har hemort i Finland,
3) de andra centrala tillsynsmyndigheterna,
4) Europeiska kommissionen,
5) den gemensamma kommitté för de euro-

peiska tillsynsmyndigheterna som avses i ar-
tikel 54 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av
en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska
bankmyndigheten), om ändring av beslut nr

716/2009/EG och om upphävande av kom-
missionens beslut 2009/78/EG.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Allmän bestämmelse om riskhantering

Ett konglomerats moderföretag ska ha en
tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv
riskhantering, med hänsyn till konglomera-
tets verksamhet tillräcklig intern kontroll och
tillräckliga riskhanteringssystem samt till-
räckliga arrangemang och planer för sanering
av verksamheten eller upplösning av konglo-
meratet. Bestämmelser om sanering av kong-
lomerats verksamhet finns dessutom i 25 §.
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan meddela närmare
föreskrifter om hur den interna kontrollen
och riskhanteringen ska ordnas, om kraven
på en tillförlitlig förvaltning samt om arrang-
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emang och planer för sanering av konglome-
rats verksamhet och för upplösning av kong-
lomerat.

35 §

Tillhörighet tills finans- och försäkringskong-
lomerat i tredjeland

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt
39 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller 40 §
2 mom. i lagen om värdepappersföretag, om
ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat vars yttersta moderföretag har sitt säte i
någon annan stat än en EES-stat och det
reglerade företagets yttersta moderföretag
som har sitt säte i en EES-stat uppfyller
villkoren i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag.

Finansinspektionen ska innan den fattar
beslut enligt 1 mom. begära ett utlåtande i

saken av de utländska myndigheter som sva-
rar för tillsynen över företag som hör till ett
finans- och försäkringskonglomerat och reg-
leras i en annan EES-stat. Finansinspektionen
ska dessutom, efter att ha fattat ett beslut
enligt 1 mom., underrätta dessa myndigheter
och den gemensamma kommittén för de eu-
ropeiska tillsynsmyndigheterna om beslutet.

Om den myndighet som svarar för tillsy-
nen över företag som hör till ett finans- och
försäkringskonglomerat som avses i 1 mom.
och regleras i en annan EES-stat inte förenar
sig med Finansinspektionens beslut med stöd
av 1 mom., får Finansinspektionen hänskjuta
ärendet till de europeiska tillsynsmyndighe-
terna enligt vad som föreskrivs i 50 b § i
lagen om Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2011.

Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Näringsminister Jyri Häkämies

2 1246/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


