
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investe-
ringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om handel med finansiella instrument. 
Samtidigt upphävs den gällande lagen med samma namn. Dessutom föreslås ändringar i lagen 
om investeringstjänster, i lagen om Finansinspektionen och i lagen om gräsrotsfinansiering. 
Vidare föreslås närmast lagtekniska ändringar i ett antal andra lagar.

Genom de föreslagna lagarna sätts Europeiska unionens direktiv om marknader för finansiella 
instrument i kraft samt genomförs de åtgärder som krävs för efterlevnaden av Europeiska un-
ionens förordning om marknader för finansiella instrument. Genom de ändringar som föreslås 
i lagen om Finansinspektionen genomförs dessutom de åtgärder som behövs för tillämpning 
av Europeiska unionens referensvärdesförordning.

Till lagen om investeringstjänster ska enligt förslaget fogas de bestämmelser som direktivet 
förutsätter om lagens tillämpningsområde och undantag i det avseendet samt om förutsätt-
ningarna för beviljande av verksamhetstillstånd och bedrivande av verksamhet, dvs. nya be-
stämmelser om algoritmisk handel och processer för produktgodkännande och om incitament. 
I kapitlet om förvaring av kundmedel föreslås av direktivet förutsatta preciseringar som ska 
förstärka investerarskyddet i förhållande till värdepappersföretagen. 

I den nya lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs i överensstämmelse med di-
rektivet om marknadsoperatörer som driver handelsplattformar, om en ny organiserad han-
delsplattform och om tillväxtmarknader för små och medelstora företag, liksom även om po-
sitionslimiter, kontroller av positionshantering inom råvaruderivat och om rapportering samt 
om datarapporteringstjänster och leverantörer av sådana. 

I förordningen om marknader för finansiella instrument föreskrivs om transparens när det gäl-
ler handelsplatser, transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersfö-
retag som bedriver OTC-handel, transaktionsrapportering, derivat, icke-diskriminerande till-
träde till clearingsystem för finansiella instrument, övervakningsåtgärder för produktingri-
pande och positioner samt om tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster och utförande 
av verksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet med eller utan etablering av 
filial. 

Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna vilket innebär att vissa bestämmelser, 
närmast sådana som ingår i lagen om handel med finansiella instrument, måste upphävas. Till 
den kategorin hör framför allt lagens III avdelning där det föreskrivs om öppenhet i handeln 
med finansiella instrument. 

Det föreslås att lagen om gräsrotsfinansiering ändras så att till den i överensstämmelse med di-
rektivet fogas en bestämmelse om auktorisationskrav för förmedlare av investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering. De procedurbestämmelser som ska tillämpas på verksamheten i fråga fö-
reslås bli preciserade på det sätt som direktivet förutsätter. 

Till lagen om Finansinspektionen, till den nya lagen om handel med finansiella instrument och 
till lagen om investeringstjänster ska enligt förslaget i överensstämmelse med direktivet fogas 
bestämmelser om administrativa påföljder. Det föreslås att maximibeloppet av påföljdsavgift 
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som Finansinspektionen får påföra höjs avsevärt. Påföljdsavgiftens maximibelopp kan för ju-
ridiska personer uppgå till 10 procent av en koncerns sammanlagda omsättning samt för fy-
siska personer till fem miljoner euro.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 3 januari 2018.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 Inledning

Europaparlamentet och rådet antog den 15 maj 2014 förordning (EU) nr 600/2014 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (nedan 
MiFIR eller MiFIR-förordningen) och direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella in-
strument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (nedan MiFID 
II eller direktivet). 

Genom de nämnda författningarna upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (nedan direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument eller MiFID I) som sattes i kraft nationellt år 2007. Med MiFID I skapa-
des en regleringsram för de investeringstjänster som bankerna och värdepappersföretagen till-
handahåller på marknaderna för finansiella instrument samt för marknadsoperatörernas age-
rande på reglerade marknader. Då MiFID I trädde i kraft 2007 innebar detta en avsevärd för-
nyelse av tillhandahållandet av investeringstjänster och börshandel. Det viktigaste syftet med 
MiFID I var att främja de finansiella marknadernas integrering, konkurrenskraft och effektivi-
tet inom EU. I praktiken eliminerades medlemsstaternas möjlighet att kräva att all handel med 
finansiella instrument ska ske på speciella börser och möjliggjordes i hela Europa konkurrens 
mellan de traditionella börserna och alternativa handelsplatser. Dessutom fick kreditinstituten 
och värdepappersföretagen därmed större frihet att tillhandahålla investeringstjänster inom 
hela EU, förutsatt att de iakttar de harmoniserade kraven för ordnande av verksamhet och rap-
portering samt de övergripande reglerna för säkerställande av investerarskyddet. 

Trots att MiFID I ökade konkurrenstrycket på investeringstjänsterna och marknadsplatserna, 
ökade investerarnas valmöjligheter och sänkte priserna från investerarnas synpunkt, ansåg 
kommissionen att fördelarna med den ökade konkurrensen inte blev jämnt fördelade mellan 
marknadsparterna och inte alltid kom de slutliga investerarna till godo. Det ansågs också att 
regleringen inte höll jämna steg med den teknologiska utvecklingen inom finanssektorn. Den 
finansiella krisen som började år 2008 avslöjade dessutom svagheter i regleringen av handeln. 
De tidigare antagandena att regleringen av handelns transparens, tillsynen och investerarskyd-
det kunde liberaliseras visade sig vara felaktiga. De alltmer komplicerade nya typerna av fi-
nansiella instrument visade tydligt vikten av att förstärka investerarskyddet genom justering 
av regleringen. En översyn av MiFID I ansågs därför vara en oskiljaktig del av de reformer 
som efter finanskrisen skulle leda till ett säkrare, stabilare, transparentare och mer ansvarsfullt 
finansiellt system som främjar det ekonomiska livets och hela samhällets intressen. 

Snart efter att MiFID I hade trätt i kraft inledde kommissionen en översyn av direktivet, som 
resulterade i att kommissionen den 20 oktober 2011 antog en omfattande förslag (COM(2011) 
656 och 652 slutlig) om ändring av MiFID I. Avsikten med justeringarna i MiFID I var enligt 
kommissionen att minimera det för medlemsstaterna tillgängliga handlingsutrymmet inom un-
ionens lagstiftning om finansiella tjänster (single rule book), i syfte att bidra till ett gemensamt 
regelverk för unionens medlemsstater och marknadsdeltagare. Avsikten var dessutom att se till 
att all handel med aktier, obligationer och icke-standardiserade respektive standardiserade de-
rivat bedrivs på reglerade handelsplatser genom att utsträcka regleringen till att omfatta också 
nya typer av organiserade handelsplattformar (organised trading facility). Avsikten var vidare 
att förbättra små och medelstora företags möjligheter att få tillträde till kapitalmarknaden ge-
nom att införa nya uppföranderegler för algoritmisk handel, öka transparensen på finansmark-
naden bland annat genom att utsträcka regleringen till anonym handel (dark pools), stärka till-
synsmyndigheternas behörighet, effektivisera tillsynen över marknaden för råvaruderivat och 
marknadens transparens samt att stärka investerarskyddet bland annat genom skärpta krav för 
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tillhandahållande av komplicerade investeringsprodukter. Avsikten med förslaget var också att 
skapa harmoniserade ramar för beviljande av tillträde till EU:s marknader för kreditinstitut 
som tillhandahåller investeringstjänster och som är baserade i tredjeländer. 

MiFIR-förordningen gäller huvudsakligen marknadsstrukturer medan MiFID II-direktivet hu-
vudsakligen handlar om uppföranderegler. De föreslagna lagändringarna innebär så betydande 
revideringar när det gäller marknadsstrukturerna och värdepappersföretagens verksamhet att 
man med fog kan tala om en totalrevidering. De två nämnda författningarna utgör tillsammans 
en rättslig ram för reglering av värdepappersföretag, kreditinstitut som tillhandahåller investe-
ringstjänster, handelsplatser, leverantörer av datarapporteringstjänster och tredjelandsföretag 
som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet inom unionen. 
Syftet med författningarna är att förbättra handelns transparens, effektivitet och tillförlitlighet i 
fråga om samtliga finansiella instrument. Målet är att en så stor del av handeln som möjligt 
ska ske på organiserade marknadsplatser i stället för vid OTC-handel. 

De krav som ställs i MiFIR-förordningen har framför allt samband med de enhetliga krav som 
gäller för handel med derivat på organiserade handelsplatser, undanröjande av hinder för icke-
diskriminerande tillträde till clearingsystem och ökade krav på marknadsoperatörers transpa-
rens. Krav bör ställas på att handelsplatser ska ge tillträde, däribland till transaktionsuppgifter, 
på ett öppet och icke-diskriminerande sätt för centrala motparter som önskar cleara transakt-
ioner som utförs på en handelsplats. I och med MiFID II ändras de särskilda kraven gällande 
tillhandahållande av investeringstjänster, de krav som gäller organisering av verksamheten på 
handelsplatser och befogenheterna för behöriga myndigheter. 

Avsikten var ursprungligen att MiFID II skulle införlivas i den nationella lagstiftningen senast 
den 3 juli 2016. Med undantag för vissa övergångsbestämmelser skulle MiFID och MiFIR 
börja tillämpas den 3 januari 2017. 

Genomförandet av den infrastruktur för insamling av data som efterlevnaden och tillämpning-
en av MiFID II och MiFIR förutsatte drog emellertid ut på tiden. Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten (ESMA) och de nationella behöriga myndigheterna hade inte ännu 
den 3 januari 2017 hunnit samla in den information som MiFID II förutsatte om de finansiella 
instrument som var föremål för handel på handelsplatserna. Dessutom var beredningen av 
kommissionens delegerade författningar och verkställighetsbestämmelser mera tidskrävande 
än väntat. Av dessa skäl måste man skjuta upp tillämpningen av hela lagstiftningsramen. Syf-
tet med att skjuta upp tillämpningen av bestämmelserna var att ge de behöriga myndigheterna 
och handelsparterna tillräckligt med tid för verkställigheten av de nationella bestämmelser 
som skulle utfärdas med stöd av MiFID II och i synnerhet det stora antal verkställighetsbe-
stämmelser som kommissionen skulle anta med stöd av MiFID II. 

Kommissionen offentliggjorde den 19 februari 2016 ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i 
fråga om vissa datum (nedan ändringsdirektivet) samt ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella 
instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 
909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepappers-
centraler med avseende på vissa datum (nedan ändringsförordningen). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 om ändring av direktiv 2014/65/EU 
om marknader för finansiella instrument samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1033 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instru-
ment, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 
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om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler 
antogs den 23 juni 2016 och de trädde i kraft den 1 juli.

Genom ändringsdirektivet sköts det nationella genomförandet av MiFID II upp med ett år, för 
närvarande till den 3 juli 2017. Samtidigt senarelades tidpunkten för tillämpning av den nat-
ionella lagstiftningen med stöd av direktivet med ett år, så att den i huvudsak kan börja tilläm-
pas den 3 januari 2018. På motsvarande sätt senarelades tillämpningstidpunkten för MiFIR 
genom ändringsförordningen med ett år, till den 3 januari 2018. 

Genom ändringsförordningen uppsköts dessutom vissa ikraftträdande-, tillämpnings- och 
övergångsbestämmelser i marknadsmissbruksförordningen och i EU:s värdepapperscentrals-
förordning samt vissa till dem anslutna bestämmelser i MiFIR. I marknadsmissbruksförord-
ningen hänvisas exempelvis till vissa begrepp och definitioner som införs först med MiFIR II, 
exempelvis begreppet organiserade handelsplattformar (OTF), tillväxtmarknader för små och 
medelstora företag, samt utsläppsrätter och med sådana relaterade auktionsprodukter. I mark-
nadsmissbruksförordningen föreskrivs att dess bestämmelser inte ska tillämpas på dessa be-
grepp och definitioner innan tillämpningen av MiFID II inleds. Av den anledningen är det skäl 
att i marknadsmissbruksförordningen förtydliga att de bestämmelser som hänvisar till OTF-
systemet, tillväxtmarknader för små och medelstod företag, utsläppsrätter och på dem base-
rade auktionsprodukter ska tillämpas först efter det att det nya direktivet, dvs. MiFID II har 
börjat tillämpas. På motsvarande sätt är flera definitioner och begrepp i EU:s värdepappers-
centralsförordning baserade på MiFID II.

Riksdagen har i enlighet med grundlagens 96 § 2 mom. informerats om kommissionens för-
slag till MiFID II och MiFIR genom statsrådets skrivelse (U 63/2011 rd) samt om kommiss-
ionens förslag till ändringsförordning och ändringsdirektiv genom statsrådets E-skrivelse av 
den 22 mars 2016 (VM2016-00166).

Europaparlamentet och rådet antog den 8 juni 2016 förordningen (EU) 2016/1011 av den 8 
juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella 
avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG 
och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014ska huvudsakligen tillämpas från den 1 ja-
nuari 2018. Förordningen ska huvudsakligen tillämpas från den 1 januari 2018. Bestämmel-
serna om kritiska referensvärden (artiklarna 20, 21 och 23) har tillämpats redan från den 30 
juni 2016. 

Prissättningen av många finansiella instrument och finansiella avtal är beroende av att refe-
rensvärdena är rättvisande och inte kan utsättas för otillbörlig påverkan. Exempelvis manipu-
lation på referensräntor såsom Libor och Euribor, liksom påståenden att referensvärden för 
energi, olja och utländsk valuta har manipulerats, visar att referensvärden kan vara föremål för 
manipulation. Detta beror på vissa specifika egenskaper hos förfarandena för att fastställa re-
ferensvärdena, exempelvis på intressekonflikter och prövningsrätten i anslutning till referens-
värdesprocessen samt på brister i anslutning till beslutsprocessen, styrningen och tillsynen. 

Bristerna och misstankarna som gäller de som referensvärden använda indexens noggrannhet 
och integritet har undergrävt förtroendet för marknaden, inneburit förluster för konsumenterna 
och investerarna samt snedvridit realekonomin. På grund av att referensräntor manipulerats 
har till exempel bankkunder betalat uppskattningsvis flera miljarder euro för mycket för sina 
krediter. Flera banker har redan betalat miljarder i ersättningar på grund av manipulation. 

Avsikten med referensvärdeförordningen är att förebygga risker för manipulation genom att 
säkerställa en noggrann, tydlig och integrerad process för fastställande av referensvärde. Ge-
nom förordningen eftersträvas en förbättring av kvaliteten på processen för fastställande av re-
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ferensvärden, tillförlitligare och genomskinligare referensvärden, effektivare tillsyn samt 
bättre investerar- och kundskydd i anslutning till användningen av referensvärden. I förord-
ningen föreskrivs om administration av referensvärden som har samband med finansiella in-
strument och finansiella avtal samt om de krav som gäller användning av referensvärden i 
samband med bostads- och konsumtionskrediter, auktorisation för administrering av referens-
värden samt om administrativa sanktioner för överträdelser av förordningen.

Riksdagen har med stöd av grundlagens 96 § 2 mom. informerats om förslaget gällande kom-
missionens referensvärdesförordning genom statsrådets skrivelse (U 20/2013 rd) av den 21 
november 2013. 

2 Nuläge

2.1 Gällande lagstiftning

2.1.1 Lagen om investeringstjänster

I lagen av den 15 december 2012 om investeringstjänster (747/2012) finns grundläggande be-
stämmelser om värdepappersföretag. Lagen ska tillämpas på affärsverksamhet genom vilken 
investeringstjänster tillhandahålls. Genom lagen upphävdes i samband med en totalrevidering 
av värdepappersmarknadslagstiftningen den tidigare lagen om värdepappersföretag 
(922/2007) samt lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland (580/1996). Genom den numera upphävda lagen om värdepappersföretag 
genomfördes tidigare MiFID I. Genomförandet av MiFID I förutsatte dessutom ändringar i 
flera andra lagar.

Tillämpningsområde

I 1 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om lagens tillämpningsområde och om un-
dantag i detta avseende. Kapitlet innehåller för tillämpningsområdet viktiga bestämmelser 
med definitioner av finansiella instrument och investeringar som förutsätter verksamhetstill-
stånd. Vidare ingår i kapitlet bestämmelser med definitioner av begreppen professionella re-
spektive icke-professionella kunder. Bestämmelserna i lagens 1 kap. stämmer överens med de 
bestämmelser som år 2007 sattes i kraft med stöd av MiFID I. I samband med totalrevidering-
en av värdepappersmarknadslagstiftningen gjordes, med undantag för vissa preciseringar, inga 
betydande ändringar i bestämmelsernas innehåll. 

Med värdepappersföretag avses finländska aktiebolag samt europabolag som enligt lagen om 
europabolag (742/2004) har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster. Lagens definition 
av begreppet finansiella instrument stämmer överens med definitionen i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument, bilaga I avsnitt C. Med investeringstjänster avses i direktivets 
bilaga I avsnitt A, med avvikelse från förteckningen, också sådan förvaring av finansiella in-
strument som avses i lagen om värdepapperskonton (750/2012) samt verksamhet som konto-
förvaltare enligt lagen om värdeandelassystemet och om clearingverksamhet, dock inte för 
egen räkning (förvaring av finansiella instrument). 

Verksamhetstillstånd

I 2 och 3 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om rätten att tillhandahålla investe-
ringstjänster samt om beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd och betydande äga-
res tillförlitlighet. Investeringstjänster får tillhandahållas endast av företag som har beviljats 
verksamhetstillstånd enligt lagen om investeringstjänster och av utländska företag som har 
auktorisation eller rätt enligt 4 eller 5 kap. att tillhandahålla investeringstjänster i Finland. 
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Trots ovan nämnda bestämmelser får investeringstjänster tillhandahållas av finländska och ut-
ländska kreditinstitut enligt vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen, av finländska fondbolag 
och utländska EES-fondbolag enligt vad som föreskrivs i lagen om placeringsfonder samt av 
finländska och utländska AIF-förvaltare enligt vad som föreskrivs i lagen om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder. Dessutom får multilateral handel ordnas av börser som avses i 
lagen om handel med finansiella instrument.

Trots de ovan nämnda bestämmelserna om verksamhetstillstånd får en förmedlare av gräsrots-
finansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) och som är införd i Finans-
inspektionens register över förmedlare av gräsrotsfinansiering erbjuda förmedling och motta-
gande av order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i 
lagen om investeringstjänster samt investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investe-
ringsbaserad gräsrotsfinansiering enligt vad som föreskrivs i lagen om gräsrotsfinansiering. 

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster 
dessutom som sidotjänster tillhandahålla tjänster som motsvarar sådana sidotjänster som avses 
i direktivet om marknader för finansiella instrument, bilaga I avsnitt B. Bestämmelsen stäm-
mer överens med direktivet, men i stället för förvaring och förvaltning av finansiella instru-
ment i enlighet med förteckningens 1 punkt får värdepappersföretag som sidotjänster tillhan-
dahålla annat än förvaring av finansiella instrument.

Finansinspektionen kan på ansökan bevilja värdepappersföretag verksamhetstillstånd. I fi-
nansministeriets förordning (234/2014) föreskrivs om de utredningar som ska fogas till ansö-
kan. Verksamhetstillstånd ska beviljas om det utifrån de upplysningar som inkommit kan sä-
kerställas att betydande ägare i värdepappersföretaget är tillförlitliga och att värdepappersföre-
taget uppfyller de krav på ekonomisk stabilitet och på verksamheten som föreskrivs i lagen. 

Verksamhetsförutsättningar och organisering av verksamheten

I 6 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om de ekonomiska förutsättningarna för till-
handahållande av investeringstjänster samt om tillsyn över den ekonomiska stabiliteten. Ett 
värdepappersföretag ska i regel ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. Ett värdepappersfö-
retag vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra order, tillhandahålla ka-
pitalförvaltning, ge investeringsrådgivning eller ordna emissioner ska ha ett aktiekapital på 
minst 125 000 euro. 

På ett värdepappersföretags ekonomiska verksamhetsförutsättningar, på tillsynen över dess 
ekonomiska ställning samt på beviljandet av dispens i dessa avseenden tillämpas 9—11 kap. i 
kreditinstitutslagen. På värdepappersföretag som omfattas av lagen om resolution av kreditin-
stitut och värdepappersföretag (1194/2014) tillämpas dessutom 8 a kap. i kreditinstitutslagen. 

I 7 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om de krav som ställs på organiseringen av 
värdepappersföretags verksamhet. Ett värdepappersföretag ska för sin verksamhet ha minst ett 
fast driftsställe och det ska ha sitt huvudkontor i Finland. Ett värdepappersföretags verksamhet 
ska organiseras på ett med beaktande av dess art och omfattning tillförlitligt sätt. Värdepap-
persföretaget ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa sin riskhantering och internkon-
troll samt verksamhetens kontinuitet i alla situationer. På värdepappersföretag tillämpas kre-
ditinstitutslagens bestämmelser om förvaltnings- och styrningssystem och om ersättningar.

Ett värdepappersföretag ska vidta tillräckliga åtgärder i syfte att förhindra att personer med in-
flytande i företaget genomför privata transaktioner som kan orsaka intressekonflikter med 
transaktioner eller tjänster som de deltar i på grund av sin ställning i företaget, om den person 
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som har inflytande har insiderinformation som avses i marknadsmissbruksförordningen eller 
konfidentiell information om värdepappersföretagets kunder eller dessas transaktioner. 

Ett värdepappersföretag kan utkontraktera tillhandahållandet av investeringstjänster eller 
andra för dess verksamhet viktiga funktioner, om detta inte medför olägenhet för värdepap-
persföretagets riskhantering eller internkontroll eller för värdepappersföretagets affärsverk-
samhet eller någon annan funktion som är viktig för verksamheten. Ett värdepappersföretag 
ska handla omsorgsfullt när det utkontrakterar tillhandahållandet av investeringstjänster eller 
någon annan för dess verksamhet viktig funktion. Om företaget utkontrakterar tjänster som 
omfattas av dess verksamhetstillstånd, ska uppdragstagaren ha tillstånd att bedriva verksam-
heten i fråga. 

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett värdepappersföretag ska på 
förhand underrätta Finansinspektionen om detta, om förvärvaren på grund av förvärvet kom-
mer att inneha minst 10 procent av värdepappersföretagets aktiekapital eller om innehavet blir 
så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier, eller om innehavet 
annars ger rätt att utöva ett jämförbart innehav eller ett i övrigt betydande inflytande i värde-
pappersföretagets förvaltning. Anmälan ska göras om innehavet överstiger den i paragrafen 
angivna övre gränsen. På motsvarande sätt ska anmälan göras om ägarandelen underskrider 
den i paragrafens angivna gränsen. 

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster genom ett anknutet ombud. Ombudet hand-
lar på företagets vägnar och under dess ansvar. Ett anknutet ombud kan handla för endast ett 
värdepappersföretags räkning. 

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möj-
ligt också under undantagförhållanden. Företagetet ska också vidta rimliga åtgärder för att 
identifiera och förebygga intressekonflikter.

Ett värdepappersföretag är anmälningsskyldigt om det har för avsikt att förvärva bestämmande 
inflytande i ett tredjelandsföretag. En insider i ett värdepappersföretag är anmälningsskyldig 
för innehav av aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral 
handelsplattform. 

I 8 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om bokslut och revision. 

Förvaring och annan hantering av kundmedel

I 9 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om förvaring av och annan hantering av 
kundmedel. Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hante-
ringen av kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) som har anförtrotts 
företaget. Värdepappersföretag som förvarar och hanterar kundmedel ska framför allt se till att 
dess tillgångar hålls klart åtskilda från kundmedlen. Om ett värdepappersföretag förvarar 
kundägda finansiella instrument i en förvaringskedja ska värdepappersföretaget med tillräcklig 
omsorg utse underförvarare. 

Dessutom föreskrivs i lagen om förutsättningarna för att ett värdepappersföretag ska få pant-
sätta eller avyttra kundägda finansiella instrument. Ett värdepappersföretag får inte för egen 
eller en kunds räkning pantsätta eller avyttra en annan kunds finansiella instrument utan att 
den andra kunden i varje enskilt fall på förhand har gett sitt uttryckliga samtycke. Samtycket 
ska förenas med villkor för pantsättning eller annan avyttring av de finansiella instrumenten. 
En icke-professionell kund ska ge sitt samtycke skriftligen.
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Förfaranden i kundförhållanden samt ersättningsfonden

I 10 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om förfaranden i kundförhållanden. Vär-
depappersföretag ska underrätta sina kunder om att de har klassificerats som icke-
professionella respektive som professionella kunder eller som godtagbara motparter och vid 
tillhandahållandet och marknadsföringen av investeringstjänster iaktta allmänna lagstadgade 
principer, exempelvis skyldigheten att handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på 
ett sätt som är förenligt med kundens intresse. Ett skriftligt avtal ska upprättas om villkoren 
för investeringstjänsterna. Värdepappersföretaget ska innan tjänsterna tillhandahålls inhämta i 
lagen angivna uppgifter om kunderna och i god tid innan avtalet ingås upplysa dem om av-
talsvillkoren samt ge dem tillräcklig information om värdepappersföretaget och om de tjänster 
som ska tillhandahållas. Värdepappersföretaget ska omsorgsfullt utföra uppdragen, bevara 
uppgifter om transaktioner och tjänster och behandla kundklagomål. Ett värdepappersföretag 
ska i fem år bevara uppgifter om kundorder och spela in telefonsamtal med kunder. Värde-
pappersföretag får genomföra transaktioner också med godtagbara motparter. De ska ha effek-
tiva förfaranden för behandling av kundklagomål.

I 11 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om ersättningsfonden för investerarskydd. 
För att skydda investerarnas penningmedel och finansiella instrument ska värdepappersföreta-
gen höra till fonden. Kravet på medlemskap gäller inte värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består av förmedling av order, investeringsrådgivning eller drift av en multila-
teral handelsplattform och som inte innehar eller förvaltar kundmedel. Skyddet omfattar inve-
sterare som värdepappersföretaget har tillhandahållit investeringstjänster. Investerarskyddet 
omfattar inte professionella kunders tillgodohavanden och inte heller sådana investerares till-
godohavanden som har orsakat, dragit nytta av eller förvärrat ett värdepappersföretags eko-
nomiska svårigheter. 

I 12 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om sekretess och kundkontroll. Värdepap-
persföretag och finansiella institut som hör till ett värdepappersföretags finansiella företags-
grupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett värdepappersföretag och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp ska identifiera kundernas verkliga förmånstagare 
och dem som handlar för kundernas räkning samt dessutom vid behov kontrollera deras identi-
tet. Värdepappersföretag och finansiella institut som hör till dess finansiella företagsgrupp ska 
sålunda ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för 
dess verksamhet. Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). 

I 13 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om filialetablering och tillhandahållande 
av tjänster till utlandet. Ett utländskt EES-värdepappersföretag får etablera filial i Finland efter 
att den utländska EES-tillsynsmyndigheten har underrättat Finansinspektionen om filialetable-
ringen. Ett utländskt EES-värdepappersföretag får tillhandahålla investeringstjänster i Finland 
utan att etablera dotterföretag eller filial. Ett värdepappersföretag i ett tredjeland som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster i Finland ska ansöka om Finansinspektionens tillstånd för 
filialetablering i Finland. Om ett värdepappersföretag i ett tredjeland har för avsikt att tillhan-
dahålla investeringstjänster i Finland utan att etablera filial eller dotterföretag, ska värdepap-
persföretaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd också för detta. 

I 13 a kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om likvidation och konkurs. I lagens 14 
kap. finns specialbestämmelser om utländska värdepappersföretag. 

I 15 kap. i lagen om investeringstjänster föreskrivs att värdepappersföretag i enlighet med la-
gen om Finansinspektionen kan påföras administrativa påföljder för försummelse eller över-
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trädelse av bestämmelser i lagen om investeringstjänster. Dessutom föreskrivs i lagens 16 kap. 
om skadeståndsskyldighet för värdepappersföretag samt för dess styrelsemedlemmar, verkstäl-
lande direktör och aktieägare samt om vissa straffrättsliga påföljder. I lagens 16 a kap. före-
skrivs om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter i vissa avseenden. 

2.1.2 Lagen om handel med finansiella instrument 

I samband med att MiFID I sattes i kraft i Finland år 2007 gjordes också ändringar i värde-
pappersmarknadslagens bestämmelser om börsverksamhet samt infördes nya bestämmelser 
om ordnande av multilateral handel. I samband med totalrevideringen av värdepappersmark-
nadslagen föreslogs det i syfte att förtydliga regleringen av marknadsplatser för finansiella in-
strument att bestämmelser om ordnande av handel skulle tas in i en särskild egen lag i stället 
för i värdepappersmarknadslagen och den dåvarande lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer (772/1988). Lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) an-
togs den 14 december 2012. 

I 1 kap. i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om lagens tillämpningsom-
råde. Lagen ska tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument som definieras i 1 
kap. 2 § och på offentliggörande av uppgifter om handel med finansiella instrument. Med ord-
nande av handel avses marknadsplatser enligt lagens II avdelning, dvs. börsverksamhet enligt 
lagens 2 kap., multilaterala handelsplattformar enligt 4 kap. samt interna transaktioner enligt 
lagens 5 kap. I lagens 1 kap. föreskrivs dessutom om ett antal definitioner som har en central 
betydelse för tillämpningen av lagen, exempelvis begreppen reglerad marknad, multilateral 
handelsplattform och systematisk internhandlare. I fråga om definitionen av begreppet finan-
siella instrument hänvisas till motsvarande definition i lagen om investeringstjänster. 

Börsverksamhet

I lagens 2 kap. föreskrivs om börsverksamhet, dvs. om drift av en organiserad handelsplatt-
form i Finland samt om verksamhetstillstånd. För börsverksamhet förutsätts ett av finansmi-
nisteriet beviljat verksamhetstillstånd. Tillstånd för börsverksamhet kan beviljas ett finländskt 
aktiebolag eller ett sådant europabolag som avses i europabolagsförordningen (EG) nr 
2157/2001 och som fått motsvarande tillstånd i en annan EES-stat och avser att flytta sitt säte 
till Finland. Finansinspektionen ska bevilja verksamhetstillstånd om ministeriet utifrån vad 
som utretts kan förvissa sig om att sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de 
krav för bedrivande av börsverksamhet som anges i lagen och i bestämmelser som utfärdats 
och föreskrifter som meddelats med stöd av den, att börsägarna är tillförlitliga och att ägandet 
i börsen inte äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. I lagens 2 
kap. 16 § föreskrivs om annan verksamhet som är tillåten för en börs utöver börsverksamhet. 
Till kategorin annan tillåten verksamhet hör bland annat drift av en multilateral handelsplatt-
form. 

En börs ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, med beaktande av börs-
verksamhetens omfattning och art. En börs ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. En 
börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfatt-
ningen av dess affärsverksamhet och dessutom ska den i alla situationer säkerställa den verk-
samhetsrelaterade riskhanteringen, den interna kontrollen och verksamhetens kontinuitet.

Den som har för avsikt att förvärva aktier i en börs ska på förhand underrätta Finansinspekt-
ionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet utgör minst tio procent av börsens aktie-
kapital eller om det blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga 
aktier eller annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som av-
ses ovan eller ett annars betydande inflytande på börsens förvaltning. En anmälan ska göras 
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om innehavet överstiger den i paragrafen nämnda övre gränsen. Motsvarande anmälan ska gö-
ras om ägarandelen sjunker under den i paragrafen angivna gränsen. 

En börs är skyldig att upprätta börsregler vilkas minimiinnehåll anges i lagens 2 kap. 23 §. I 
börsreglerna ska bland annat föreskrivas hur handeln ska bedrivas och hur finansiella instru-
ment upptas till handel. Finansministeriet fastställer på ansökan börsregler och ändringar i 
dem. Finansministeriet ska fastställa reglerna om de stämmer överens med lagen och med be-
stämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt vad som ut-
retts kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk handel. 

I lagens 2 kap. 25—29 § föreskrivs om upptagande av finansiella instrument till handel och 
om avslutande av handel. Dessutom föreskrivs om upprätthållande av börslista samt om note-
ring och avnotering av värdepapper. En förutsättning för upptagande till handel på en reglerad 
handel är bland annat att värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för ut-
bud och efterfrågan och att prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig. En 
börs kan besluta att handel med finansiella instrument ska avslutas, om instrumenten eller vär-
depappersemittenten inte längre uppfyller de krav som börsreglerna ställer och om avslutandet 
av handeln inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmark-
nadens funktion. 

I 2 kap. 30—34 § föreskrivs om handelsparternas rättigheter samt om avbrytande av handel, 
begränsning av handel och förbud mot handel. Dessutom föreskrivs om clearing och avveckl-
ing av transaktioner på en reglerad marknad samt om handelsparters rätt att välja clearingor-
ganisation. En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare och investe-
ringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktori-
sation i en annan EES-stat och uppfyller de krav som följer av lag och börsreglerna. Andra 
personer med säte i en EES-stat ska godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav 
som följer av börsreglerna samt de krav som i enlighet med 2 kap. 30 § ställs på sökandens 
tillförlitlighet, organisering av verksamheten samt finansiella och övriga förutsättningar. En 
börs får godkänna också andra utländska tillhandahållare av investeringstjänster eller andra 
personer som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som följer av lag, Finansinspekt-
ionens föreskrifter och börsreglerna. 

En börs ska avbryta handeln med ett finansiellt instrument om det är nödvändigt på grund av 
förfaranden som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om börsverksamhet, mot 
börsreglerna eller mot god sed. En börs ska omedelbart offentliggöra ett beslut om avbrytande 
av handeln samt underrätta Finansinspektionen eller, när det är fråga om handel med el- eller 
naturgasrelaterade derivat, Energimyndigheten om beslutet. Dessutom har Finansinspektionen 
under vissa förutsättningar rätt och skyldighet att ålägga en börs att avbryta handel med finan-
siella instrument samt att underrätta EES-staternas behöriga tillsynsmyndigheter som motsva-
rar Finansinspektionen om saken. 

Utländska börsers verksamhet i Finland

I lagens 3 kap. föreskrivs om andra EES-staters och tredjeländers börsers verksamhet i Fin-
land. 

Innan en marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i en annan EES-
stat får erbjuda en i Finland etablerad tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan 
person möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad ska den behöriga myndig-
heten i den stat som auktoriserat marknadsoperatören göra en anmälan om saken till Finansin-
spektionen. I fråga om tredjeländers börser förutsätts verksamhetstillstånd som i enlighet med 
3 kap. 2—5 § beviljats av finansministeriet.
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Multilaterala handelsplattformar

I lagens 4 kap. föreskrivs om multilaterala handelsplattformar samt om de krav som ställs på 
marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel. Också sådana operatörer ska upprätta 
och ge allmänheten tillgång till regler vilkas minimiinnehåll fastställs i lagens 4 kap. 2 §. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska tillhandahålla tillräcklig inform-
ation om finansiella instrument som är föremål för handel eller på något annat sätt se till att 
det finns tillgång till information, så att handelsparterna kan bilda sig en välgrundad uppfatt-
ning om de finansiella instrumenten. En förutsättning för att ett finansiellt instrument ska tas 
upp till handel är att tillgången till information om instrumentet kan tryggas på det sätt som 
beskrivs ovan. 

I lagens 4 kap. 5 § föreskrivs om rätten att verka som handelspart. En marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av 
investeringstjänster och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande 
auktorisation i en annan EES-stat, när de uppfyller kraven enligt lag och reglerna för den mul-
tilaterala handelsplattformen. Andra personer med säte i en EES-stat ska godkännas som han-
delsparter om de uppfyller de krav som reglerna för en multilateral handelsplattform ställer 
samt de i paragrafen nämnda kraven i fråga om personens tillförlitlighet och organiseringen av 
verksamheten samt har tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar. Dessutom får en 
marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel som handelsparter godkänna också 
andra än ovan avsedda utländska tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer 
som i enlighet med 2 kap. 30 § 3 mom. har godkänts som handelsparter, om sökanden uppfyll-
ler de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter och reglerna för den multilaterala 
handelsplattformen. 

I lagens 4 kap. föreskrivs dessutom bland annat om skyldigheter i anslutning till clearingen av 
transaktioner på en multilateral handelsplattform samt om marknadsplatsoperatörens skyldig-
het att avbryta respektive avsluta handeln med finansiella instrument. Vidare föreskrivs om 
Finansinspektionens rätt att förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel 
att ordna handel med finansiella instrument samt om marknadsoperatörers tillsynsuppgifter. 

Interna transaktioner

I lagens 5 kap. föreskrivs om interna transaktioner. Med systematisk internhandlare avses en 
tillhandahållare av investeringstjänster som på organiserat, frekvent och systematiskt sätt utför 
kundorder utanför en reglerad marknad och utanför en multilateral handelsplattform genom att 
handla för egen räkning. Sådan verksamhet förutsätter en anmälan till Finansinspektionen. 

I 5 kap. föreskrivs om en systematisk internhandlares skyldighet att för aktier offentliggöra 
bindande köp- eller säljbud som återspeglar villkoren på marknaden, om internhandlarens 
skyldigheter i anslutning till utförande av kundorder samt om internhandlarens kundförhållan-
den. Dessa bestämmelser ska med stöd av lagens 5 kap. 2 § tillämpas på systematiska intern-
handlare som utför order med aktier för vilka det finns en likvid marknad. Dessutom gäller be-
stämmelserna endast transaktioner som är mindre än eller lika stora som standardstorleken på 
marknaden för aktien i fråga. Finansinspektionen har i enlighet med lagens 5 kap. 6 § rätt att 
avbryta och förbjuda handel. 

Öppenhetskrav

I lagens III avdelning föreskrivs om öppenhetskrav i fråga om handeln med finansiella instru-
ment. I 6 kap. föreskrivs om skyldighet för börser och för marknadsplatsoperatörer som ordnar 
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multilateral handel att offentliggöra information, medan det i 7 kap. föreskrivs om skyldighet-
en för tillhandahållare av investeringstjänster att offentliggöra information.

Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska offentliggöra in-
formation om köp- och säljbud och inbjudningar till erbjudande på aktier som är föremål för 
handel som de bedriver. Skyldighet att offentliggöra information föreligger dock inte om 
marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek uppfyller villkor för avvikelse från 
skyldigheten. 

Börser och de marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska offentliggöra så ak-
tuell information som möjligt om transaktioner med aktier som är föremål för den handel som 
de bedriver. Börserna och marknadsplatsoperatörerna kan dock besluta att information om 
transaktioner som är stora i jämförelse med den sedvanliga handeln får offentliggöras senare. 

Systematiska internhandlares och värdepappersföretags skyldigheter gäller aktier som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad, men börser och marknadsoperatörer som ordnar 
multilateral handel är skyldiga att offentliggöra information också om andra finansiella in-
strument i den omfattning som med beaktande av arten och volymen av handeln med de finan-
siella instrumenten är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk handel.

En tillhandahållare av investeringstjänster som utanför en reglerad marknad eller multilateral 
handelsplattform för egen eller en kunds räkning genomför transaktioner med aktier som är 
föremål för handel på en reglerad marknad är skyldig att för allmänheten offentliggöra in-
formation om handeln i så nära realtid som möjligt. 

I lagens 8 kap. föreskrivs om tillsyn och tystnadsplikt och i lagens 9 kap. om överklagande. 

Enligt bestämmelserna i lagens 10 kap. kan aktörer påföras administrativa påföljder enligt la-
gen om Finansinspektionen för försummelse eller överträdelse av skyldigheter som föreskrivs 
i lagen om handel med finansiella instrument. I lagens 11 kap. finns dessutom skadestånds-
och straffbestämmelser. 

2.1.3 Lagen om Finansinspektionen 

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens uppgifter, för-
valtning och tillsynsbefogenheter. Enligt lagen ska Finansinspektionen utöva tillsyn över fi-
nansmarknadsaktörernas verksamhet enligt vad som föreskrivs i den lagen och i någon annan 
lag. Dessutom ska Finansinspektionen bland annat bevilja finansmarknadsaktörer verksam-
hetstillstånd samt övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar de på dem tillämpliga be-
stämmelserna om finansmarknaden och övervaka emissionen av och handel med finansiella 
instrument. I lagen föreskrivs vidare om administrativa påföljder, dvs. ordningsavgift, offent-
lig varning och påföljdsavgift. Dessutom föreskrivs om tillsyn över utländska tillsynsobjekt 
och deras filialer i Finland och om samarbete med utländska tillsynsmyndigheter samt om Fi-
nansinspektionens verksamhet som en sådan behörig myndighet som avses i olika EU-
författningar. 

2.1.4 Lagen om gräsrotsfinansiering

I lagen om gräsrotsfinansiering (734/2006) föreskrivs om anskaffning, tillhandahållande och 
yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i 
syfte att finansiera näringsverksamhet. I de allmänna bestämmelserna i lagens 1 kap. före-
skrivs dels om tillämpningsområdet och dels om de för tillämpningen av lagen centrala defi-
nitionerna, exempelvis om låne- respektive investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, för-
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medlare av gräsrotsfinansiering och mottagare av gräsrotsfinansiering. Med lånebaserad gräs-
rotsfinansiering avses i lagen anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot 
vederlag där skuldförhållande uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinansieringen och kun-
den till förmedlaren av gräsrotsfinansiering. Med investeringsbaserad gräsrotsfinansiering av-
ses investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller för-
medla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare 
av gräsrotsfinansiering, i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller 
annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana 
som avses i värdepappersmarknadslagen.

I lagens 2 kap. föreskrivs om rätten att förmedla gräsrotsfinansiering. Bestämmelserna i ka-
pitlet gäller registreringsskyldighet för näringsidkare som förmedlar gräsrotsfinansiering. 
Dessutom finns i kapitlet bestämmelser om innehållet i en registeranmälan, om uppgifter som 
förs in i registret och, om förutsättningar för registrering, om den högsta ledningens tillförlit-
lighet och om de krav som ställs i fråga om kännedom om finansmarknadens funktion samt 
om avregistrering. I lagens 3 kap. föreskrivs om kundskydd. I kapitlet föreskrivs om förfaran-
den för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna, 
om informationsskyldighet och om kundkontroll. I lagens 4 kap. föreskrivs om tillsyn och på-
följder. I lagens 5 kap. finns ett antal bestämmelser om till exempel uppgifters tillgänglighet, 
god gräsrotsfinansieringssed och självreglering samt om tystnadsplikt. 

2.1.5 Kreditinstitutslagen

I kreditinstitutslagen (610/2014) föreskrivs om rätten att bedriva kreditinstitutsverksamhet, om 
de krav som ställs på verksamheten och om tillsynen över att kraven efterlevs. Dessutom före-
skrivs i lagen om rätten att bedriva annan affärsverksamhet som består i att från allmänheten 
ta emot återbetalbara medel. Genom kreditinstitutslagen sattes Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphä-
vande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (nedan kreditinstitutsdirektivet) samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 638/2012 (nedan EU:s tillsynsför-
ordning) i kraft nationellt. 

I kreditinstitutslagens I avdelning föreskrivs om rätten att bedriva kreditinstitutsverksamhet. 
Enligt kreditinstitutslagens 1 kap. 2 § föreskrivs i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster 
om tillämpning av den lagen på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster samt om 
kreditinstituts skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd. Motsvarande be-
stämmelser om utländska kreditinstitut finns i lagens 18 kap. 1—3 §. Dessutom ska i inlå-
ningsbankers och kreditföretags bolagsordning eller stadgar i enlighet med lagens 5 kap. 1 och 
2 § nämnas om de tillhandahåller sådana investeringstjänster som avses i lagen om investe-
ringstjänster.

I II avdelningen föreskrivs om kreditinstituts förvaltnings- och styrningssystem (7 kap.). I det 
kapitlet föreskrivs bland annat om allmänna krav på förvaltnings- och styrningssystem samt 
om krav som gäller styrelsens sammansättning och arbete. Dessutom föreskrivs i kapitlet om 
de krav som ska ställas på ledningens tillförlitlighet och kompetens samt om ledningens tids-
disposition. I kreditinstitutslagens 8 kap. föreskrivs om ersättningar samt om allmänna krav 
som gäller ersättningssystem. Enligt hänvisningsbestämmelsen i 7 kap. 8 § 2 mom. i lagen om 
investeringstjänster ska på värdepappersföretag, under de förutsättningar som nämns i mo-
mentet, tillämpas kreditinstitutslagens 7 och 8 kap. 
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I kreditinstitutslagens III avdelning om kreditinstituts finansiella ställning finns bestämmelser 
om riskhantering, finansiellt stöd till finansiella företagsgrupper samt om finansiella förutsätt-
ningar. I avdelningen föreskrivs dessutom om tillsyn över finansiell ställning, om bokslut, de-
lårsrapport och revision samt om säkerhetsfond. Enligt lagens 12 kap. 15 § ska ett kreditinsti-
tut som tillhandahåller investeringstjänster för varje kalenderår lämna Finansinspektionen ett 
revisorsyttrande om huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förvaring och hanteringen av 
kundmedel uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. 1—4 § i lagen om investeringstjänster 
och i föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 5 § i den lagen. Kreditinstitutslagens 9—
11 kap. ska tillämpas också på värdepappersföretags finansiella verksamhetsförutsättningar, 
på tillsyn över den finansiella ställningen samt på undantag under sådana förutsättningar som 
nämns i 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster. Också i fråga om bokslut och revision hän-
visas i lagen om investeringstjänster i många avseenden till bestämmelser i kreditinstitutsla-
gens 12 kap.

I kreditinstitutslagens IV avdelning föreskrivs om kundskydd och förfaranden vid kundtrans-
aktioner, i V avdelningen om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland och i VI avdel-
ningen om påföljder. 

2.1.6 Värdepappersmarknadslagen

I värdepappersmarknadslagen (746/2012) föreskrivs om sättande av värdepapper i omlopp 
bland allmänheten, om informationsskyldighet på värdepappersmarknaden, om offentliga 
uppköpserbjudanden, om förhindrande av missbruk på värdepappersmarknaden och om tillsyn 
över värdepappersmarknaden. 

I I avdelningen finns allmänna bestämmelser samt definitioner som är viktiga för tillämpning-
en av lagen. I II avdelningen föreskrivs om prospektskyldighet, om krav som ställs på innehål-
let i prospekt samt om Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännandet av 
prospekt. I III avdelningen finns bestämmelser om informationsskyldighet, exempelvis om re-
gelbunden informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter som gäller information. I 
den avdelningen föreskrivs dessutom om anmälan som avser betydande ägar- och röstandelar 
samt om offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information. I VI avdelning-
en föreskrivs om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden. I V 
avdelningen finns bestämmelser om marknadsmissbruk och i VI avdelningen om administra-
tiva påföljder, skadestånd och tillsynsbefogenheter samt om överklagande och straffpåföljder. 

Merparten av bestämmelserna i om marknadsmissbruk i III avdelningen i värdepappersmark-
nadslagen upphävdes år 2016 i samband med genomförandet av marknadsmissbruksförord-
ningen (EU) nr 596/2014 genom en lag om ändring av värdepappersmarknadslagen 
(519/2016). De återstående nationella bestämmelserna sammanställdes i lagens 12 kap. I det 
sammanhanget upphävdes också merparten av bestämmelserna om fortlöpande informations-
skyldighet i lagens 6 kap. I fråga om fortlöpande informationsskyldighet hänvisas i den gäl-
lande lagen till bestämmelserna om offentliggörande av insiderinformation i marknadsmiss-
bruksförordningens artikel 17. 

I lagens 12 kap. föreskrivs i överensstämmelse med MiFID I om rapportering av transaktioner. 
En finländsk tillhandahållare av investeringstjänster och en i Finland etablerad filial till en ut-
ländsk tillhandahållare av investeringstjänster ska utan dröjsmål och senast följande bankdag 
till Finansinspektionen rapportera alla sina transaktioner med finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland 
samt transaktioner med finansiella instrument vars värde är beroende av sådana instrument, 
oberoende av var transaktionen har utförts. 
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2.1.7 Lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag föreskrivs om kreditinstituts 
och värdepappersföretags beredskap för resolution, ställande under resolutionsförvaltning av 
institut som råkat i finansiella svårigheter, resolutionsåtgärder, omorganisering av verksam-
heten, befogenheter för myndigheten för finansiell stabilitet, skyddsåtgärder för aktieägare och 
borgenärer, koncernresolution samt om erkännande av resolutionsförfarande i tredjeländer. 
Dessutom föreskrivs i lagen om statsrådets rätt att för viss tid begränsa verksamheten på den 
finländska marknaden samt om finansmarknadsaktörernas verksamhet. 

2.2 Europeiska unionens lagstiftning

Inledning

MiFID I som trädde i kraft år 2007 förnyade i grunden systemet för tillhandahållande av inve-
steringstjänster och börshandel. Strax efter att direktivet trätt i kraft inledde kommissionen en 
översyn av direktivet som hösten 2011 resulterade i ett omfattande förslag till ändringar i 
MiFID I. Förslagen sammanställdes till en förordning (MiFIR) som huvudsakligen gällde 
marknadsstrukturerna samt till ett direktiv (MiFID II) som huvudsakligen gällde förfarandena. 
Ändringarna innebar så betydande reformer av marknadsstrukturerna och värdepappersföreta-
gens verksamhet att man med fog kan tala om en totalrevidering. De båda författningarna ut-
gör tillsammans en rättslig ram som reglerar värdepappersföretag, kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster, handelsplatser, leverantörer av datarapporteringstjänster samt tred-
jelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet 
inom unionen. Syftet med författningarna är att öka handelns transparens, effektivitet och till-
förlitlighet i fråga om samtliga finansiella instrument. Målet är att en så stor del av handeln 
som möjligt ska ske på organiserade marknadsplatser i stället för som OTC-handel. De krav 
som ställs i MiFIR-förordningen gäller framför allt enhetliga krav på handeln med derivat på 
organiserade marknadsplatser, undanröjande av hinder som försvårar icke-diskriminerande 
användning av clearingsystemen och ökade transparenskrav på olika marknadsoperatörer. 
Krav bör ställas på att handelsplatser ska ge tillträde, däribland till transaktionsuppgifter, på 
ett öppet och icke-diskriminerande sätt för centrala motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. I och med MiFID II ändras specialkraven för tillhandahållande 
av investeringstjänster, kraven i anslutning till organiseringen av handelsplatser samt befo-
genheterna för de behöriga myndigheterna. 

Europaparlamentet och rådet antog MiFID II och MiFIR den 15 maj 2014, och de trädde i 
kraft den 20 juni 2014. Avsikten var ursprungligen att MiFID II skulle införlivas med den nat-
ionella lagstiftningen senast den 3 juli 2016. Avsikten var att MiFID II och MiFIR, med un-
dantag för vissa övergångsbestämmelser, skulle börja tillämpas den 3 januari 2017. 

Verkställigheten av infrastrukturen för den uppgiftsinsamling som förutsattes för efterlevna-
den och tillämpningen av MiFID II och MiFIR fördröjdes emellertid. ESMA och de nationella 
behöriga myndigheterna skulle inte per den 3 januari 2017 ha hunnit samla in den handelsin-
formation som MiFID II förutsatte om de finansiella instrument som var föremål för handel på 
handelsplatserna. Dessutom tog beredningen av kommissionens delegerade författningar och 
tilläggsbestämmelser mera tid i anspråk än beräknat. 

Av dessa skäl måste tillämpningen av lagstiftningsramen skjutas upp till ett senare datum. 
Syftet med att skjuta upp tillämpningen var att ge de behöriga myndigheterna och marknads-
parterna tillräckligt med tid för att sätta i kraft de nationella bestämmelser som skulle utfärdas 
med stöd av MiFID II och i synnerhet ett stort antal genomförandeakter som kommissionen 
antagit med stöd av MiFID II. 
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Kommissionen publicerade den 10 februari 2016 ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga 
om vissa datum (MiFID II) samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning 
(EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad vär-
depappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på 
vissa datum (MiFIR).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034 om ändring av direktiv 2014/65/EU 
om marknader för finansiella instrument samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1033 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instru-
ment, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 
om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler 
antogs den 23 juli och trädde i kraft den 1 juli 2016. 

Genom det nämnda ändringsdirektivet sköts tidpunkten för det nationella genomförandet av 
MiFID II upp med ett år, till den 3 juli 2017. Samtidigt sköts tillämpningstidpunkten för den 
nationella lagstiftningen med stöd av direktivet upp med ett år, i regel till den 3 januari 2018. 
På motsvarande sätt senarelades tillämpningen av MiFIR genom ändringsförordningen med ett 
år, till den 3 januari 2018. 

Ändringsförordningen innebar dessutom att vissa genomförande-, tillämpnings- och över-
gångsbestämmelser i marknadsmissbruksförordningen och värdepapperscentralsförordningen 
sköts upp, liksom även vissa med dem sammanhängande bestämmelser i MiFIR. 

I marknadsmissbruksförordningen hänvisas exempelvis till vissa begrepp och definitioner som 
införs först genom MiFID II, såsom organiserade handelsplattformar (OTF), tillväxtmarknader 
för små och medelstora företag samt utsläppsrätter eller på sådana baserade auktionsprodukter. 
I marknadsmissbruksförordningen föreskrivs att förordningens bestämmelser inte ska tilläm-
pas på dessa begrepp och definitioner innan tillämpningen av MiFID II har inletts. Det fanns 
därför ett behov att i marknadsmissbruksförordningen förtydliga att de bestämmelser som 
hänvisar till OTF-system, tillväxtmarknader för små och medelstora företag, utsläppsrätter och 
relaterade auktionsprodukter ska tillämpas först efter det att nya MiFID II har börjat tillämpas.

På motsvarande sätt är flera definitioner och begrepp i EU:s förordning om värdepapperscen-
traler baserade på MiFID II. Uppskovet har betydelse också för tillämpningen av bestämmel-
serna om avvecklingsdisciplinen på multilaterala handelsplattformar som i enlighet med 
MiFID II ansöker om registrering som tillväxtmarknader för finansiella instrument. Dessa be-
stämmelser innebär framför allt att multilaterala handelsplattformar som i enlighet med MiFID 
II uppfyller förutsättningarna som tillväxtmarknader för finansiella instrument kommer att an-
vända en längre tid för clearing och avveckling av transaktioner, eftersom registreringen av 
dem som tillväxtmarknader för finansiella instrument enligt MiFID II fortfarande pågår. Med 
tanke på rättssäkerheten under tiden mellan den tidigare inledningsdagen för tillämpningen re-
spektive den nya inledningsdagen måste det förtydligas att MiFID I ska tillämpas under den 
mellanliggande tiden.

MiFID II och MiFIR

Tillämpningsområde

I artikel 1 i MiFID II föreskrivs om direktivets tillämpningsområde. Direktivet ska tillämpas 
på värdepappersföretag, kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster, marknadsopera-
törer, leverantörer av datarapporteringstjänster och tredjelandsföretag som utför investerings-
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tjänster genom etablering av en filial i unionen. I direktivet föreskrivs om förutsättningarna 
auktorisering av värdepappersföretag och bedrivande av verksamhet, om utförande av investe-
ringstjänster genom förmedling av tredjelandsföretags filialer, om auktorisering av reglerade 
marknader och leverantörer av datarapporteringstjänster och om dessas verksamhet, om posit-
ionslimiter och rapportering av positioner i råvaruderivat samt om behöriga myndigheters 
övervakning, samarbete och påföljder.

I artikeln föreskrivs också bland annat om vilka av direktivets bestämmelser som ska tillämpas 
på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster. I artikeln föreskrivs vidare att på vär-
depappersföretag och kreditinstitut som säljer strukturerade insättningar eller tillhandahåller 
investeringsrådgivning i samband med sådana, i fråga om dessa funktioner ska tillämpas vissa 
direktivbestämmelser. I direktivets artikel 91 ställs också vissa kundskyddskrav i fråga om 
försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter. Bestämmelserna gäller allmänna 
principer, information till kunderna och intressekonflikter.

Direktivets artikel 2 innehåller undantagsbestämmelser om direktivets tillämpningsområde, I 
artikeln föreskrivs delvis på samma sätt som i det tidigare direktivet om olika personer och 
funktioner som direktivets bestämmelser inte tillämpas på. Med avvikelse från det tidigare di-
rektivet gäller de nya undantagsbestämmelserna om handel för egen räkning inte längre gene-
rellt all handel med finansiella instrument. Direktivet innehåller en särskild undantagsbe-
stämmelse om personer som för egen räkning handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller 
relaterade derivat, och också en undantagsbestämmelse om personer som handlar med andra 
finansiella instrument än sådana som nämns ovan. De nya undantagsbestämmelserna har ett 
snävare tillämpningsområde än tidigare och ställer dessutom flera krav på tillämpningen. Syf-
tet med direktivet är att minska tillämpningsområdet för undantagsbestämmelserna bland an-
nat så att i fortsättningen allt färre företag som huvudsakligen bedriver annan affärsverksam-
het än tillhandahållande av investeringstjänster, bankverksamhet eller marknadsgarantverk-
samhet för råvaruderivat faller utanför tillämpningsområdet för direktivet. En förutsättning för 
tillämpning av undantagsbestämmelsen är att företagaren utöver sin huvudsakliga affärsverk-
samhet antingen handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller relaterade derivat för egen 
räkning eller också att företagaren tillhandahåller investeringstjänster för dessa finansiella in-
strument. Sådana stora företag utanför finansbranschen vilkas handel med finansiella instru-
ment är oproportionerligt stor i förhållande till värdet av de investeringar som gjorts inom den 
huvudsakliga affärsverksamheten, ska emellertid i fortsättningen höra till tillämpningsområdet 
för direktivet. Syftet med bestämmelsen är att trygga en enhetlig tillämpning av bestämmel-
serna på olika aktörer. I kommissionens tekniska standarder kommer också att ställas villkor 
för att verksamheten på gruppnivå huvudsakligen ska betraktas som sidoverksamhet i förhål-
lande till verksamheten på koncernnivå. Det bör emellertid observeras att oberoende av un-
dantagsbestämmelserna ska direktivets bestämmelser om positionslimiter och råvaruderivat-
positioner alltid tillämpas. 

Direktivets artikel 3 innehåller också jämfört med MiFID I nya, mera detaljerade och begrän-
sande bestämmelser om frivilliga undantag. Enligt bestämmelserna får medlemsstaterna välja 
att inte tillämpa direktivet på personer för vilka de är hemmedlemsstat, under förutsättning att 
de personernas verksamhet är auktoriserad och reglerad på nationell nivå. De nationella kra-
ven ska emellertid motsvara vissa i direktivet angivna villkor och förfaranden för auktorisat-
ion, fortlöpande tillsyn och uppföranderegler samt uppfylla organisatoriska krav. I syfte att 
stärka investerarskyddet har undantagsbestämmelsens tillämpningsområde och villkor sålunda 
avsevärt begränsats i förhållande till MiFID I, som inte innehöll några auktorisationskrav och 
inte heller detaljerade uppföranderegler eller organisatoriska krav. Enligt direktivet (styckena 
29 och 42 i ingressen) är det i synnerhet lämpligt att kräva att medlemsstaterna ska tillämpa 
krav som åtminstone är jämförbara med de krav som fastställs i detta direktiv för dessa perso-
ner, särskilt under auktorisationsfasen, vid bedömningen av deras handel och erfarenhet och 
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av eventuella aktieägares lämplighet, vid granskning av villkoren för den första auktorisation-
en och vid fortlöpande tillsyn samt i fråga om uppföranderegler. 

Dessutom bör personer som undantas från tillämpningen av direktivet omfattas av ett godkänt 
system för ersättning till investerare eller en frivillig ansvarsförsäkring som säkerställer lik-
värdigt skydd för kunderna. En förutsättning för tillämpning av bestämmelsen om frivilliga 
undantag är också att personen i fråga inte innehar kundmedel eller kunders värdepapper. De-
ras auktorisation är reglerad på nationell nivå och berättigar inte att tillhandahålla tjänster till 
andra medlemsstater. 

Direktivet uppställer också kriterier för vilken typ av verksamhet som bestämmelsen om frivil-
liga undantag kan tillämpas på. Den verksamhet som undantagsbestämmelsen avser kan för 
det första omfatta endast mottagande och förmedling av order som hänför sig till vissa finansi-
ella instrument eller investeringsrådgivning i samband därmed. Direktivet ställer också grän-
ser för förmedling av order på så sätt att order får förmedlas endast till sådana auktoriserade 
marknadsoperatörer som avses i bestämmelsen. För det andra kan bestämmelsen om frivilliga 
undantag tillämpas på vissa inom energibranschen verksamma bolag som uteslutande utför in-
vesteringsverksamhet rörande råvaror, utsläppsrätter eller derivat av dessa och enbart för att 
säkra sina kunders affärsrisker. Kunderna ska också uppfylla vissa villkor som anges i direkti-
vet. 

Direktivets artikel 4 innehåller defintioner. Avsnitt A i direktivets bilaga I innehåller en för-
teckning över investeringstjänster och investeringsverksamhet medan avsnitt B innehåller en 
förteckning över sidotjänster. Avsnitt C i bilaga I innehåller en förteckning över finansiella in-
strument. Förteckningen över finansiella instrument stämmer huvudsakligen överens med för-
teckningen i det föregående direktivet. Med avvikelse från det föregående direktivet definieras 
begreppet utsläppsrätter i avsnitt C.11 som finansiella instrument inom direktivets och förord-
ningens tillämpningsområde. Dessutom kommer vissa råvaruderivatkontrakt som beskrivs 
som finansiella instrument (direktivets bilaga I, avsnitt C punkterna 6, 7 och 10) att definieras 
ännu noggrannare i kommissionens delegerade akter. Avsnitt D i bilaga I innehåller en ny för-
teckning över datarapporteringstjänster. Bilaga II innehåller en förteckning över professionella 
kunder. Förteckningen stämmer huvudsakligen överens med det tidigare direktivet. 

MiFIR-förordningens artikel 1 innehåller bestämmelser om förordningens syfte och tillämp-
ningsområde. I förordningen fastställs enhetliga krav som gäller offentliggörande av uppgifter 
om handel, rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, handel med derivat på or-
ganiserade handelsplatser, icke-diskriminerande tillträde till clearing och till handel med refe-
rensvärden, befogenheter för behöriga myndigheter i fråga om produktingripanden samt befo-
genheter i fråga om kontroller av positionshantering och positionslimiter samt investerings-
tjänster eller investeringsverksamheter som tillhandahålls av tredjelandsföretag. I MiFIR:s ar-
tikel 2 definieras vissa begrepp. I definitionsbestämmelserna ingår flera korshänvisningar till 
direktivets definitioner. 

Villkor och förfaranden för auktorisation av värdepappersföretag

I direktivets artiklar 5—20 föreskrivs om auktorisationskrav. Artiklarna 5—8 gäller auktori-
sation för tillhandahållande av investeringstjänster och bedrivande av investeringsverksamhet, 
auktorisationens räckvidd, förfaranden för att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation 
samt återkallelse av auktorisation. Enligt artikel 5 ska medlemsstaterna bevilja marknadsope-
ratörer auktorisation att driva också en organiserad handelsplattform, under förutsättning att 
detta sker i enlighet med direktivets 1 kap. I övrigt motsvarar bestämmelserna MiFID I. 
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Direktivets artikel 9 har ändrats så att den gäller det högsta ledningsorganet, medan MiFID I 
gäller den faktiska ledningen. Enligt definitionen i MiFID II avses med ledningsorgan ett eller 
flera organ i ett värdepappersföretag eller hos en marknadsplatsaktör eller en leverantör av da-
tarapporteringstjänster som har utsetts i enlighet med nationell rätt och har bemyndigats att 
fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning, som kontrollerar och övervakar led-
ningens beslutsfattande och omfattar personer som i praktiken leder enhetens verksamhet. En-
ligt artikeln ska myndigheter som beviljar auktorisation säkerställa att värdepappersföretag 
och deras ledningsorgan följer artiklarna 88 och 91 i kreditinstitutsdirektivet (9.1). Kreditinsti-
tutsdirektivets artikel 88 gäller styrningsformer och artikel 91 ledningsorganen. ESMA och 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) ska gemensamt utfärda riktlinjer i fråga om de begrepp 
som räknas upp i artikel 91.12. Enligt artikelns nya bestämmelser får den behöriga myndig-
heten vid beviljande av auktorisation ge en medlem i ledningsorganet tillåtelse att inneha yt-
terligare ett uppdrag i ett ledningsorgan utan verkställande funktioner, utöver vad som är tillå-
tet i enlighet med kreditinstitutsdirektivets artikel 91.3. De behöriga myndigheterna ska regel-
bundet informera ESMA om sådana tillstånd (punkt 2). 

Enligt artikelns nya bestämmelser ska ledningsorganet fastställa, övervaka och ansvara för ge-
nomförandet av de styrningssystem som ska säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning av 
värdepappersföretaget, på ett sätt som främjar marknadens integritet och kundernas intressen 
(punkt 3). Artikelns bestämmelser om kompetenskraven för ledningsorganens medlemmar och 
om kraven på skötseln av uppgifterna är mera detaljerade än MiFID I. Enligt de nya bestäm-
melserna ska medlemsstaterna kräva att värdepappersföretaget underrättar den behöriga myn-
digheten om alla medlemmar av sitt ledningsorgan och om alla ändringar av medlemskapet i 
detta och samtidigt överlämnar all information som krävs för att bedöma om företaget följer 
punkterna 1, 2 och 3 (punkt 5). 

I direktivets artikel 10 föreskrivs om aktieägare och andra delägare med kvalificerade innehav 
i värdepappersföretag och i artikel 11 om anmälan av tilltänkta förvärv. Dessa bestämmelser 
motsvarar i sak artikel 10 i MiFID I. Begreppet kvalificerat innehav som används i MiFID II 
motsvarar i sak begreppet andel som används i MiFID I.

I artikel 12 föreskrivs om den period inom vilken den behöriga myndigheten ska bedöma för-
värvet av ett innehav samt om det förfarande som ska iakttas ifall myndigheten efter bedöm-
ningen beslutar motsätta sig ett förvärv. ESMA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn i syfte att upprätta en sådan uttömmande förteckning över uppgifter enligt artikel 13.4, 
som tilltänkta förvärvare ska foga till sin underrättelse samt utarbeta förslag till tekniska stan-
darder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för 
samråd mellan de relevanta behöriga myndigheterna. Artikeln motsvarar i sak artikel 1.10 a i 
MiFID I. 

I artikel 13 föreskrivs om kriterierna för bedömning av om den tilltänkte förvärvaren är lämp-
lig och det tilltänkta förvärvet är finansiellt sunt samt om kommissionens befogenhet att anta 
delegerade akter. Enligt artikel 13.4 ska medlemsstaterna se till att en förteckning görs allmänt 
tillgänglig med de uppgifter som krävs för bedömningen. Förteckningen måste lämnas till de 
behöriga myndigheterna vid den tid för underrättelsen som avses i artikel 11.1. Artikeln 
stämmer i sak överens med artikel 10 b i MiFID I. 

I artikel 14 föreskrivs om den behöriga myndighetens skyldighet att kontrollera att varje organ 
som ansöker om auktorisation vid tiden för auktorisationen uppfyller sina förpliktelser enligt 
direktiv 97/9/EG (direktivet om system för ersättning till investerare). Artikeln motsvarar arti-
kel 11 i MiFID I. Enligt den nya bestämmelse som fogats till artikeln ska den ovan nämnda 
skyldigheten anses vara fullgjord för strukturerade insättningar, om dessa utfärdas av kreditin-
stitut som är medlemmar i ett system för garanti av insättningar enligt direktiv 2014/49/EU. 
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I artikel 15 föreskrivs att medlemsstaterna ska sörja för att de behöriga myndigheterna inte be-
viljar auktorisation, om värdepappersföretaget med beaktande av den ifrågavarande investe-
ringstjänstens eller investeringsverksamhetens art inte besitter ett tillräckligt startkapital enligt 
kraven i förordning (EU) nr 575/2013.

Enligt direktivets artikel 16 ska värdepappersföretagen uppfylla kraven avseende organisering 
av verksamheten samt de krav gällande algoritmisk handel som föreskrivs i artikel 17. Arti-
keln motsvarar huvudsakligen artikel 13 i MiFID I. Artikel 16.3 innehåller nya bestämmelser 
om produktgodkännandeprocessen i fråga om finansiella instrument. Ett värdepappersföretag 
som producerar finansiella instrument för försäljning till kunder ska fastställa, tillämpa och se 
över en process för godkännande av varje finansiellt instrument och varje betydande föränd-
ring av existerande finansiella instrument innan de marknadsförs eller distribueras till kunder. 
Ett värdepappersföretag som producerar finansiella instrument ska också förse eventuella dis-
tributörer med all lämplig information om det finansiella instrumentet och processen för pro-
duktgodkännande, inbegripet den fastställda målmarknaden för det finansiella instrumentet. 
Om ett värdepappersföretag erbjuder eller rekommenderar finansiella instrument som det inte 
producerar, ska det ha infört adekvata arrangemang för att erhålla den information som avses 
och för att förstå egenskaperna och de fastställda målmarknaderna för varje finansiellt instru-
ment. Artikel 16.5 innehåller en ny bestämmelse enligt vilken ett värdepappersföretag ska ha 
inrättat sunda skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid informat-
ionsöverföringen, minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst och för-
hindra informationsläckor så att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Detta får inte på-
verka behöriga myndigheters möjlighet att kräva tillgång till information i enlighet med 
MiFID II och förordning (EU) nr 600/2014. 

Enligt de nya bestämmelserna i artikel 16.7 ska dokumentationen inbegripa inspelning av tele-
fonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation som åtminstone avser transaktioner 
som genomförts vid handel för egen räkning och tillhandahållande av kundordertjänster som 
rör mottagande, vidarebefordran och utförande av kundorder.

I artiklarna 16.8 och 16.9 föreskrivs på motsvarande sätt som i MiFID I om skyddande av vär-
depappersföretags innehav av finansiella instrument och penningmedel som tillhör dess kun-
der. Enligt den nya artikeln 16.10 får ett värdepappersföretag inte ingå avtal om finansiell 
äganderättsöverföring med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kunders ak-
tuella eller framtida, faktiska eller villkorade eller framtida förpliktelser. Enligt artikeln får 
medlemsstaterna i undantagsfall införa krav på värdepappersföretag avseende säkrandet av 
kunders tillgångar utöver bestämmelserna i punkt 8, 9 och 10 och respektive delegerade akter 
som avses i punkt 12. Enligt artikeln ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade ak-
ter för att närmare ange de konkreta organisatoriska kraven i punkterna 2—10 i den här arti-
keln (16.12). 

I artikel 21 föreskrivs om regelbunden granskning av villkoren för ursprunglig auktorisation. 
Den behöriga myndigheten ska ta fram lämpliga metoder för övervakning av att värdepappers-
företagen alltid uppfyller villkoren för auktorisation. Bestämmelsen motsvarar artiklarna 16.1 
och 16.2 i MiFID I. I artikel 22 föreskrivs om den behöriga myndighetens skyldighet att fort-
löpande övervaka värdepappersföretagens verksamhet. Bestämmelsen motsvarar artikel 17.1 i 
MiFID I.

Algoritmisk handel

Under det senaste decenniet har användningen av handelsteknologi utvecklats avsevärt. 
Många marknadsparter använder sig av algoritmisk handel, där en datoralgoritm automatiskt 
bestämmer aspekter av en order, med minimalt eller inget mänskligt ingripande. En betydande 
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del av transaktionerna på Helsingforsbörsen bygger numera på algoritmisk handel. En specifik 
delmängd av den handeln är algoritmisk högfrekvenshandel (high frequency algorithmic tra-
ding technique), där ett handelssystem analyserar data eller signaler från marknaden med hög 
beräkningshastighet och därefter, som ett resultat av denna analys, skickar eller uppdaterar ett 
stort antal order inom en mycket kort tidsperiod. Kännetecknande för handelsförfarandet är 
bland annat infrastrukturen som är avsedd att minimera den latens som är förenad med han-
deln, samlokalisering, elektroniskt höghastighetstillträde samt att enskilda handelstransaktion-
er eller enskilda order sker helt utan mänsklig medverkan. Högfrekvenshandeln underlättas av 
att marknadsaktörernas inrättningar samlokaliseras i fysisk närhet till den plats där en han-
delsplats har motsvarande matchningsmotor. För att säkerställa ordnade och rättvisa handels-
förhållanden är det nödvändigt att handelsplatserna erbjuder sådana samlokaliseringstjänster 
på en icke-diskriminerande, rättvis och transparent grund. Den nya handelstekniken har gene-
rellt medfört fördelar för marknaden och marknadsdeltagarna, exempelvis i form av ökad lik-
viditet, snävare spreadar, minskad kortfristig volatilitet och sätt att få bättre utförande av 
kundorder. Handelstekniken ger emellertid upphov till en rad potentiella risker, såsom en ökad 
risk för överbelastning i systemen på handelsplatser till följd av stora ordervolymer och risk 
för att algoritmisk handel ska generera dubbla eller felaktiga order eller på annat sätt brista på 
ett sätt som kan skapa en oordnad marknad. 

På grund av de risker som är förenade med algoritmisk handel föreskrivs i de nya artiklarna 17 
och 48 i MiFID II om de krav som ställs på algoritmisk handel. De potentiella riskerna med 
den ökade användningen av denna teknologi vill man i enlighet direktivet minska genom en 
kombination av åtgärder och särskilda riskhanteringsmetoder som inriktas både på företag 
som bedriver algoritmisk handel eller tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel 
och på företag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. 

Enligt artikel 17 i MiFID II ska ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ha 
inrättat effektiva system och riskkontroller som är anpassade för den verksamhet som bedrivs 
för att säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet och 
att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelslimiter. Syftet med systemen är också 
att förhindra att felaktiga order skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att det kan 
skapa eller bidra till en oordnad marknad. Syftet är vidare att hindra marknadsmissbruk. Vär-
depappersföretagen ska säkerställa att systemen är fullständigt testade och vederbörligen 
övervakade. 

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska anmäla detta till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat och för den handelsplats där värdepappersföretaget be-
driver algoritmisk handel i egenskap av medlem av eller deltagare på handelsplatsen. 

Enligt direktivet får tillsynsmyndigheten också kräva att värdepappersföretaget regelbundet el-
ler från fall till fall tillhandahåller en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algo-
ritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för 
systemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att 
säkerställa att villkoren är uppfyllda samt närmare uppgifter om kontrollen av sina system. 
Tillsynsmyndigheten får när som helst begära ytterligare information från ett värdepappersfö-
retag om dess algoritmiska handel och om de system som används för den handeln. 

Direktivet ställer också vissa tilläggskrav på värdepappersföretag som tillämpar en teknik för 
algoritmisk högfrekvenshandel. Dessa ska till exempel i en godkänd form bevara korrekta och 
kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda or-
der och bud på handelsplatser och ska på begäran göra dem tillgängliga för Finansinspektion-
en. Dessutom ska alla företag som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel vara 
auktoriserade. 
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Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstra-
tegi ska utföra strategin kontinuerligt under en bestämd andel av handelsplatsens handelstider, 
utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett 
regelbundet och förutsägbart sätt. Dessutom ska värdepappersföretaget ingå ett bindande 
skriftligt avtal med den handelsplats som åtminstone specificerar värdepappersföretagets skyl-
digheter. 

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska 
enligt direktivet ha inrättat system och kontroller som säkerställer att lämpligheten hos kunder 
som använder tjänsten bedöms och granskas. Värdepappersföretaget ska ansvara för att se till 
att kunder som använder tjänsten uppfyller kraven i direktivet och följer handelsplatsens reg-
ler. Värdepappersföretaget ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av de 
reglerna, otillbörliga marknadsförhållanden eller otillbörligt uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk och som ska rapporteras till den behöriga myndigheten. Värdepappersföre-
taget ska vidare säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan värdepappersföre-
taget och kunden rörande de huvudsakliga rättigheterna och skyldigheterna. Värdepappersfö-
retaget ska också behålla ansvaret för handel som bedrivs av dess kunder genom användning 
av företagets system eller med användning av dess handelskod. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska också anmäla detta till de 
behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och den handelsplats där värdepappersföreta-
gen tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. 

I artikel 48 i MiFID II föreskrivs också om vissa krav som med beaktande av algoritmisk han-
del ska ställas på en reglerad marknad. Enligt direktivet ska en reglerad marknad bland annat 
ha inrättat effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att dess handels-
system är motståndskraftiga och kan säkerställa ordnad handel under svåra förhållanden på 
marknaden. Enligt direktivet får medlemsstaterna också tillåta att en reglerad marknad inför 
en högre avgift för att lägga en order som senare annulleras än för en order som utförs och att 
den inför en högre avgift för deltagare som lägger en hög andel annullerade order i förhållande 
till antalet utförda order och för dem som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshan-
del. En reglerad marknad ska också med hjälp av flaggning från medlemmar eller deltagare 
kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel, vilka algoritmer 
som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat de orderna. In-
formationen ska på begäran göras tillgänglig för behöriga myndigheter. 

I tekniska standarder som utarbetas av ESMA och antas av kommissionen specificeras ytterli-
gare kraven gällande ordnande av verksamhet i anslutning till algoritmisk handel. 

Multilaterala system och handelsplatser

I MiFID II föreskrivs dels om reglerad handel och handel på multilaterala handelsplattformar 
(MTF) och dels om en ny typ av handelsplats för vilken i direktivet används begreppet organi-
serad handelsplattform (organised trading facility, OTF). För reglerade marknader samt multi-
laterala och organiserade handelsplattformar används i direktivet dessutom det gemensamma 
begreppet ”handelsplats”. 

Med organiserad handelsplattform avses enligt direktivets artikel 4.1.23 ett multilateralt sy-
stem som inte är en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform och inom vilket 
flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, ut-
släppsrätter eller derivat kan interagera så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med avdel-
ning II i detta direktiv. En organiserad handelsplattform kan drivas av samma operatörer som 
också kan få tillstånd att driva en multilateral handelsplattform, dvs. av värdepappersföretag 
och av företag som fått tillstånd att driva en reglerad marknad.
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I direktivets artikel 18 föreskrivs om handel och avslut av transaktioner på multilaterala och 
organiserade handelsplattformar. Enligt artikeln ska värdepappersföretag och marknadsopera-
törer som driver multilaterala handelsplattformar eller organiserade handelsplattformar föru-
tom att de uppfyller de organisatoriska kraven i artikel 16 även upprätta transparenta regler 
och förfaranden för en välordnad handel på lika villkor samt kriterier för effektivt utförande av 
order. De ska vara utrustade så att handelsplatsens tekniska operationer hanteras korrekt, och 
de ska ha vidtagit effektiva beredskapsåtgärder för att hantera riskerna för systemavbrott. Ar-
tikeln motsvarar delvis artikel 14 i MiFID I, men den innehåller nya detaljerade bestämmelser 
om de krav som ställs på organiseringen av verksamheten. Dessutom kommer bestämmelserna 
som tidigare gällde det multilaterala systemet i fortsättningen att utsträckas också till organise-
rade handelsplattformar. 

I direktivets artikel 19 föreskrivs om särskilda krav för multilaterala handelsplattformar. Enligt 
artikeln är det inte tillåtet för värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en 
multilateral handelsplattform att utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller att be-
driva handel genom matchad principalhandel. 

I direktivets artikel 20 föreskrivs om särskilda krav för organiserade handelsplattformar. Det 
ska inte vara tillåtet att både driva en organiserad handelsplattform och en systematisk intern-
handlare inom en och samma juridiska enhet och dessutom får en organiserad handelsplatt-
form inte anslutas till en systematisk internhandlare på ett sådant sätt att order i en organiserad 
handelsplattform och order och bud hos en systematisk internhandlare interagerar. En organi-
serad handelsplattform får inte heller anslutas till en annan plattform på ett sådant sätt att in-
teraktion mellan order på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs. 

Enligt direktivet är det också förbjudet att på en organiserad handelsplattform utföra kundor-
der med utnyttjande av eget kapital. Medlemsstaterna ska tillåta värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en organiserad handelsplattform att genom matchad principal-
handel bedriva handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och 
vissa derivat, endast när kunden har gett sitt samtycke till processen. Vidare ska medlemssta-
terna tillåta värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en organiserad handels-
plattform att bedriva annan handel för egen räkning än genom matchad principalhandel endast 
i fråga om statspapper för vilka det saknas en likvid marknad. 

Enligt direktivet ska medlemsstaterna kräva att order på en organiserad handelsplattform ut-
förs på diskretionär grund. Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en 
organiserad handelsplattform ska endast handla diskretionärt i sådana situationer som nämns i 
direktivets artikel 20.6, dvs. vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på den organise-
rade handelsplattform som de driver eller vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder 
med de övriga order som finns tillgängliga i systemet vid en viss tidpunkt, under förutsättning 
att detta överensstämmer med de specifika instruktionerna från en kund och med dess skyl-
digheter i enlighet med artikel 27. Den behöriga myndigheten får, antingen när ett värdepap-
persföretag eller en marknadsoperatör begär auktorisation eller från fall till fall begära en de-
taljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en reglerad 
marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare. 

I direktivets artikel 31 föreskrivs om övervakning av att multilaterala handelsplattformars eller 
organiserade handelsplattformars regler följs och att andra rättsliga förpliktelser uppfylls. 
Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral eller en organiserad 
handelsplattform ska övervaka bland annat de order som sänts, inbegripet annullerade order 
och de transaktioner som deras medlemmar eller deltagare eller användare genomför i deras 
system, så att överträdelser av de reglerna, otillbörliga marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan tyda på beteende som är förbjudet enligt marknadsmissbruksförordningen eller sys-
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temavbrott som rör ett finansiellt instrument kan identifieras, och de ska avsätta de resurser 
som krävs för att säkerställa att denna övervakning är effektiv. I kommissionens delegerade 
akter fastställs de omständigheter som utlöser informationskravet enligt punkt 2 i den här arti-
keln. 

I direktivets artikel 32 föreskrivs om stopp för handeln med ett finansiellt instrument och om 
avförande av ett finansiellt instrument från handel på en multilateral handelsplattform eller en 
organiserad handelsplattform. Bestämmelserna om avbrytande och avslutande av handel mot-
svarar det som i artikel 50 föreskrivs om avbrytande och avslutande av handeln med finansi-
ella instrument på en reglerad marknad.

Tillhandahållande av tjänster och uppföranderegler i förhållande till kunder samt säkerstäl-
lande av investerarskydd

Bestämmelserna om intressekonflikter i direktivets artikel 23 har preciserats med ett omnäm-
nande om erbjudanden som mottagits från tredjepart eller från ett värdepappersföretags eget 
ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer. Dessutom har bestämmelsen om värde-
pappersföretagens skyldighet att informera sina kunder om intressekonflikter preciserats. In-
formationen ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter för att kunden ska kunna fatta ett 
välgrundat beslut om den tjänst inom vars ram intressekonflikten uppstår. I kommissionens 
delegerade akter anges vilka slag av åtgärder som ett värdepappersföretag rimligen kan för-
väntas vidta för att identifiera, förhindra, hantera och informera om intressekonflikter. Dessu-
tom ska i kommissionens delegerade akter upprättas lämpliga kriterier för bestämning av vilka 
typer av intressekonflikter som kan vara till skada för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen.

I artiklarna 24—31 föreskrivs om investerarskydd. 

Direktivets artikel 24 innehåller bestämmelser om allmänna principer och information till 
kunder. Det ställs större krav på informationen till kunderna än i MiFID I:s artikel 19. I artikel 
24 i MiFID II föreskrivs också att informationen ska vara opartisk. Värdepappersföretaget ska 
i god tid innan det tillhandahåller investeringsrådgivning informera kunder om huruvida råd-
givningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen tillhandahålls på oberoende grund, ska det bedöma ett 
tillräckligt stort urval av finansiella instrument. De ska inte vara begränsade till finansiella in-
strument som utfärdats eller tillhandahållits av värdepappersföretaget själv eller av enheter 
som har nära förbindelser med värdepappersföretaget, eller av andra enheter med vilka värde-
pappersföretaget har så nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, till exempel ett kontrakt-
förhållande, att de kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund. 

Direktivets artikel 24 innehåller också nya bestämmelser om incitament som erhållits från ett 
värdepappersföretags tredjeparter. Enligt en ny bestämmelse får ett företag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning eller portföljförvaltning på oberoende grund inte motta och behålla av-
gifter, provisioner eller monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhanda-
hålls av någon tredjepart eller av en person som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Begränsningen gäller inte mindre icke-monetära 
förmåner som kan förbättra kvaliteten hos den tjänst som tillhandahålls en kund och är av så-
dan omfattning och art att de inte kan anses hindra värdepappersföretaget från att uppfylla sin 
skyldighet att agera i kundens bästa intresse (artiklarna 24.7 b och 24.8).

Ett värdepappersföretag ska inte anses uppfylla sina skyldigheter enligt artikeln när det betalar 
eller betalas någon avgift eller provision, eller erbjuder eller erbjuds icke-monetära förmåner i 
samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller av en sidotjänst, till eller av nå-
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gon annan part än kunden eller en person på kundens vägnar, förutom då betalningen eller 
förmånen är utformad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden, och inte för-
sämrar värdepappersföretagets förutsättningar att uppfylla sina skyldigheter att agera heder-
ligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse (artikel 24.9). Dessutom 
ska ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster till kunder se till att det 
inte ersätter sina anställda eller bedömer deras prestationer på ett sätt som står i strid med dess 
skyldighet att agera i kundernas bästa intresse (24.10).

Om en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av 
ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket, ska värdepappersföre-
taget informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat, 
och ska tillhandahålla separata uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje komponent. 
ESMA ska i samarbete med EBA och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet-
en (EIOPA) utarbeta riktlinjer för bedömningen av och tillsynen över korsförsäljning (24.11).

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter för att säkerställa att värdepappersfö-
retagen iakttar de i artikeln fastställda principerna när de tillhandahåller investerings- och 
sidotjänster till sina kunder. I direktivets artikel 24.12 ges medlemsstaterna dessutom en opt-
ion. Medlemsstaterna får i undantagfall införa ytterligare krav för värdepappersföretag avse-
ende de frågor som tas upp i artikeln. Kraven måste vara objektivt motiverade och proportion-
ella för att hantera sådana specifika risker för investerarskyddet eller marknadsintegriteten 
som är särskilt viktiga för den aktuella medlemsstatens marknadsstruktur. 

I direktivets artikel 25 föreskrivs om bedömning av lämplighet och passande rapportering till 
kunder. Jämfört med artikel 19 i MiFID I föreskrivs som ett nytt krav att värdepapperföretag 
ska säkerställa att de personer som ger investeringsrådgivning eller information om finansiella 
instrument, investeringstjänster eller sidotjänster till kunder har den kunskap och kompetens 
som krävs. På den behöriga myndighetens begäran ska kunskapen och kompetensen också vi-
sas. Jämfört med det föregående direktivet föreskrivs dessutom att medlemsstaterna ska of-
fentliggöra de kriterier som används för bedömning av produkternas och tjänsternas lämplig-
het och passande rapportering till kunderna. Vid bedömningen av lämpligheten ska beaktas 
också kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investerings-
mål, inbegripet risktoleransen, så att värdepappersföretaget kan rekommendera kunden eller 
den presumtiva kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för 
kunden (25.2). När det är fråga om en kombination av tjänster eller produkter ska bedömning-
en gälla huruvida hela det kombinerade paketet är lämpligt (25.3). Kommissonen har befo-
genhet att anta delegerade akter gällande åtgärder för att säkerställa att värdepappersföretagen 
följer de principer som anges i punkterna 2—6 i den aktuella artikeln när de tillhandahåller in-
vesteringstjänster eller sidotjänster till sina kunder. 

I direktivets artikel 26 föreskrivs i överensstämmelse med artikel 20 i MiFID I att i den nya 
bestämmelsen mera detaljerat räknas upp de faktorer som beaktas när det för kunden bästa 
möjliga resultatet fastställs. 

I direktivets artikel 27 föreskrivs om skyldigheten att utföra order på de villkor som är mest 
förmånliga för kunden (den s.k. best execution -skyldigheten). En nyhet jämfört med artikel 
21 i MiFID I är att bestämmelsen innehåller en mera detaljerad förteckning över faktorer på 
grund av vilka det för kunden bästa möjliga resultatet bestäms. Ett värdepappersföretag får 
inte ta emot någon sådan ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order till en 
viss handelsplats eller utförandeplats, som skulle innebära en överträdelse av de krav avseende 
intressekonflikter och incitament som närmare anges i direktivet (27.2). En nyhet är dessutom 
att varje handelsplats som utför order ska offentliggöra data om kvaliteten på utförandet av 
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transaktioner på den platsen, inklusive uppgifter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet 
för utförande för enskilda finansiella instrument (27.3). 

Kraven när det gäller de uppgifter som ska anges i riktlinjerna för utförande av order har pre-
ciserats så att värdepappersföretagen ska förse sina kunder med information som tydligt ska 
förklara, med tillräckligt detaljerade uppgifter och på ett sätt som är lätt att förstå för kunder, 
hur order kommer att utföras (artikel 27.5). En nyhet är dessutom att värdepappersföretag som 
utför kundorder för varje klass av finansiella instrument varje år ska göra en sammanfattning 
av och offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym (27.6).

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i fråga om omständigheter som räknas 
upp i direktivets artikel 27.9, exempelvis om kriterierna för fastställande av den relativa bety-
delsen av de olika faktorer som får beaktas vid fastställande av bästa möjliga resultat. Dessu-
tom ska förslag till tekniska standarder för tillsyn utarbetas av ESMA och antas av kommiss-
ionen i syfte att bestämma det specifika innehållet i, formatet för och periodiciteten i de data 
som avser innehållet i och formatet för information som ska offentliggöras av värdepappersfö-
retag.

I direktivets artikel 28 finns bestämmelser om hantering av kundorder. Denna artikel motsva-
rar i sak artikel 22 i MiFID I.

I direktivets artikel 29 föreskrivs om krav på värdepappersföretag som utnämner anknutna 
ombud. I och med direktivet kommer bestämmelserna om anknutna ombud i fortsättningen att 
tillämpas i samtliga medlemsstater, medan medlemsstaterna enligt det föregående direktivet 
kunde tillåta användning av anknutna ombud enligt prövning. Direktivet förutsätter att med-
lemsstaterna ska tillåta att värdepappersföretagen utser anknutna ombud för att marknadsföra 
företagets tjänster, genomföra affärer och ta emot instruktioner eller order från kunder och vi-
darebefordra dem, placera finansiella instrument samt tillhandahålla rådgivning i fråga om fi-
nansiella instrument och tjänster som erbjuds av samma värdepappersföretag. Värdepappers-
företagens skyldigheter när det gäller att utse anknutna ombud motsvarar i stor utsträckning de 
krav som ställs i artikel 23 i MiFID I. Enligt direktivet får medlemsstaterna emellertid anta be-
stämmelser som är strängare än dem som fastställs i artikeln eller lägga till ytterligare krav för 
anknutna ombud som är registrerade inom deras jurisdiktion (29.6). Anknutna ombud ska re-
gistreras i ett offentligt register i den medlemsstat där de anknutna ombuden är etablerade.

I direktivets artikel 30 föreskrivs om transaktioner med godtagbara motparter. Ett nytt krav 
jämfört med artikel 24 i MiFID I är att värdepappersföretag i sina förbindelser med godtagbara 
motparter ska agera hederligt, rättvist och professionellt. Dessutom ska värdepappersföretag 
kommunicera på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande. I MiFID II förkortas 
också förteckningen över bestämmelser som inte behöver iakttas i transaktioner med godtag-
bara motparter. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter om förfarandet för att 
begära behandling som godtagbara motparter och förfaranden för att inhämta uttrycklig be-
kräftelse från presumtiva motparter. I de delegerade akterna anges också de i förväg fastställda 
proportionella kraven för att ett företag ska anses vara en godtagbar motpart.

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

I direktivets artikel 33 finns nya bestämmelser om tillväxtmarknader för små och medelstora 
företag (SME growth markets). Med små och medelstora företag avses vid tillämpning av di-
rektivet företag som hade ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro be-
räknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren. 
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I artikeln anges de förutsättningar under vilka en operatör som driver en multilateral handels-
plattform får ansöka hos hemmedlemsstatens behöriga myndighet om att få plattformen regi-
strerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. I artikel 33.3 anges som ett 
kriterium att minst 50 procent av de emittenter vilkas finansiella instrument tas upp till handel 
på den multilaterala handelsplattformen är små och medelstora företag vilkas finansiella in-
strument är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Dessu-
tom ska en multilateral handelsplattform som ansöker om att bli registrerad som en tillväxt-
marknad för små och medelstora företag uppfylla också de övriga villkor som räknas upp i ar-
tikel 33.3, bland annat gällande dess system och tillsynsförfaranden samt information som of-
fentliggörs om de finansiella instrument som tas upp till handel. Kraven gällande tillväxt-
marknader för små och medelstora företag preciseras i delegerade akter som antas av kom-
missionen. 

En behörig myndighet kan avregistrera en multilateral handelsplattform som en tillväxtmark-
nad för små och medelstora företag, om det värdepappersföretag eller den operatör som driver 
marknaden ansöker om avregistrering eller om förutsättningarna för registrering som en till-
växtmarknad för små och medelstora företag inte längre är uppfyllda. ESMA ska underrättas 
om registrering eller avregistrering. 

Värdepappersföretagets rättigheter

I direktivets artikel 34 föreskrivs om frihet att tillhandahålla investeringstjänster och utföra in-
vesteringsverksamhet inom en annan medlemsstats territorium. Denna artikel motsvarar i sak 
artikel 31 i MiFID I, med många av artikelns bestämmelser har utsträckts till att utöver multi-
laterala handelsplattformar gälla också värdepappersföretag och marknadsoperatörer som dri-
ver organiserade handelsplatser.

I artikel 35 föreskrivs om anmälningsförfarandet vid etablering av värdepappersföretags filia-
ler samt om den information som ett värdepappersföretag som planerar en filialetablering ska 
tillhandahålla den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat. Dessutom finns i artikeln be-
stämmelser för den situationen att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut vill anlita an-
knutna ombud som är etablerade i en annan medlemsstat. I direktivets artikel 35.8 föreskrivs 
om värdstatens behöriga myndighets tillsyns- och granskningsansvar.

Bestämmelserna i direktivets artikel 36 om tillträde till reglerade marknader stämmer i sak 
överens med artikel 33 i MiFID I. I artikel 37 föreskrivs om tillträde till central motpart, sy-
stem för clearing och avveckling samt rätt att välja avvecklingssystem. I artikel 38 föreskrivs 
om central motpart, system för clearing och avveckling för multilaterala handelsplattformar. 
Till artikeln har fogats en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (nedan EMIR-
förordningen). I övrigt är artikeln oförändrad jämfört med MiFID I.

Tredjelandsföretags tillhandahållande av investeringstjänster och verksamhet

Tillhandahållande av tjänster eller utförande av verksamhet genom etablering av en filial

I MiFID I finns bestämmelser om medlemsstaternas förhållande till tredjeländer. I MiFID II 
finns nya bestämmelser om tredjelandsföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller 
bedriva investeringsverksamhet i tredjeländer. Enligt artikel 39 får en medlemsstat kräva att 
ett tredjelandsföretag som avser att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investe-
ringsverksamheter med eller utan eventuella sidotjänster till icke-professionella kunder eller 
professionella kunder i den mening som avses i bilaga II på dess territorium etablerar en filial i 
den medlemsstaten. När en medlemsstat kräver att en filial etableras, ska filialen först erhålla 

RP 151/2017 rd



35

en auktorisation från de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten. I direktivet föreskrivs 
om förutsättningarna för beviljande av auktorisation och om de uppgifter som ett tredjelands-
företag som ansöker om auktorisation för en filial ska överlämna till den medlemsstatens be-
höriga myndighet (artiklarna 40 och 41).

Enligt artikel 41 står ett tredjelandsföretag under tillsyn av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som beviljat auktorisation. I artikeln nämns de bestämmelser i MiFID II och 
MiFIR som den auktoriserade filialen ska iaktta. I artikel 42 föreskrivs att om en tredjelands-
företag tillhandahåller en investeringstjänst eller utför investeringsverksamhet uteslutande på 
initiativ av en kund som avses i artikel 39, ska auktorisationskraven i artikel 39 inte tillämpas 
på tredjelandsföretagets tillhandahållande av tjänster eller utförande av verksamheten för den 
personen, inbegripet en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten 
eller utförandet av verksamheten. I artikel 43 föreskrivs om den behöriga myndighetens rätt att 
återkalla en auktorisation som utfärdats för ett tredjelandsföretag och om grunderna för åter-
kallandet. 

Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster och utförande av verksamhet efter ett beslut 
om fastställande av likvärdighet med eller utan användning av filial

I artiklarna 46—49 i MiFIR föreskrivs om tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster 
och utförande av verksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet med eller utan 
användning av filial. 

Enligt förordningens artikel 46 får ett tredjelandsföretag tillhandahålla investeringstjänster el-
ler utföra investeringsverksamheter med eller utan eventuella sidotjänster till sådana godtag-
bara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till 
MiFID II som är etablerade i hela unionen utan att ha etablerat en filial om företaget är infört i 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens register. ESMA ska registrera ett tred-
jelandsföretag som har ansökt om att i hela unionen få tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet, om de i artikeln angivna registreringsvillkoren är uppfyllda. Ett 
villkor är bland annat att kommissionen har antagit ett beslut om fastställande av likvärdighet i 
enlighet med artikel 47.1. Enligt artikel 47 kan kommissionen anta ett beslut avseende ett tred-
jeland och ange att regelverket och tillsynssystemet i det tredjelandet säkerställer att företag 
som är auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande krav avseende tillsyn 
och affärsuppförande som är likvärdiga med och minst lika effektiva som kravet i denna för-
ordning, i kreditinstitutsdirektivet och i MiFID II samt i de genomförandebestämmelser som 
antas i enlighet med denna förordning och nämnda direktiv och att det tredjelandets rättsliga 
krav ger ett effektivt likvärdigt system för ömsesidigt godkännande av värdepappersföretag 
som är auktoriserade i enlighet med tredjelands rättsordningar (46.1). 

Tredjelandsföretaget ska överlämna sin ansökan till ESMA efter att kommissionen har god-
känt det beslut om fastställande av likvärdighet som avses i 47 §. ESMA ska inom 180 arbets-
dagar från och med inlämnandet av en fullständig ansökan skriftligen och med en fullständig 
motiverad förklaring informera den ansökande tredjelandsföretaget om huruvida registrering 
av beviljats eller avslagits. 

Tredjelandsföretaget får tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet 
tillsammans med sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening 
som avses i avsnitt I i bilaga II till MiFID II inom det egna territoriet i enlighet med nationella 
system om kommissionen inte har fattat något beslut i enlighet med artikel 47 eller om ett så-
dant beslut har upphört att gälla. 
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Tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster ska informera kunder som är etablerade i un-
ionen om att de inte har rätt att tillhandahålla tjänster till andra kunder än godtagbara motpar-
ter och att de inte omfattas av övervakning inom unionen. 

ESMAska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar den information 
som det ansökande tredjelandsföretaget ska lämna till ESMA i sin ansökan om registrering 
(46.7). 

I artikel 47 föreskrivs om kommissionens beslut om likvärdighet gällande ett tredjeland samt 
om de villkor som ska vara uppfyllda för att tillsynssystemet och affärsuppförandet i ett tredje-
land får anses ha likvärdig verkan (47.1). I artikeln föreskrivs om samarbetsarrangemang som 
ESMA upprättat med relevanta behöriga myndigheter i tredjeland vars regelverk och tillsyns-
system har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med artikel 47.1. 

I artikeln föreskrivs att ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och till-
synssystem har bedömts vara effektivt likvärdigt i enlighet med artikel 47 punkt 1 och som är 
auktoriserat och i enlighet med artikel 39 i MiFID II ska kunna tillhandahålla de tjänster och 
den verksamhet som omfattas av auktorisationen till godtagbara motparter och professionella
kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till MiFID II i andra medlemsstater i un-
ionen utan etablering av nya filialer. Det ska därför uppfylla informationskraven för gränsö-
verskridande tillhandahållande av tjänster och verksamhet i enlighet med artikel 34 i MiFID 
II.

I artikel 48 föreskrivs om ESMA:s uppgift att föra ett register över tredjelandsföretag som får 
tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet. Registret ska vara till-
gängligt för allmänheten på ESMA:s webbplats och innehålla information om vilka tjänster 
och/eller verksamheter som tredjelandsföretagen har tillåtelse att tillhandahålla eller utföra och 
referensuppgifter om den behöriga myndighet som är ansvarig för övervakningen av dem i 
tredjeland. I artikel 49 föreskrivs om ESMA:s rätt att återkalla ett tredjelandsföretags registre-
ring och om förutsättningarna för återkallande. 

Enligt övergångsbestämmelsen i artikel 54 ska tredjelandsföretag kunna fortsätta att tillhanda-
hålla tjänster och verksamheter i medlemsstaterna i enlighet med nationella system fram till 
och med tre år efter det att kommissionen har antagit ett beslut om likvärdighet i förhållande 
till det relevanta tredjelandet. 

Reglerade marknader

I direktivets artiklar 44—47 föreskrivs om krav avseende operatörer av reglerade marknader, 
verksamhetsförutsättningar, förvaltnings- och styrsystem samt organisering av verksamheten. 
Merparten av dessa krav motsvarar kraven i det tidigare direktivet. 

I direktivets artikel 45 föreskrivs om krav för marknadsoperatörens ledningsorgan. I artikeln 
ställs strängare krav på de kunskaper och den kompetens som medlemmarna i det högsta led-
ningsorganet ska ha. Dessutom föreskrivs i artikeln att medlemmar i ledningsorganet ska av-
sätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sina uppgifter och att det antal uppdrag i led-
ningsorgan som en medlem i ett ledningsorgan samtidigt får inneha i någon rättslig enhet ska 
vara avhängigt av omständigheterna i det enskilda fallet och arten av, omfattningen av och 
komplexiteten i marknadsoperatörens verksamhet. ESMA utfärdar riktlinjer om de omstän-
digheter som räknas upp i direktivets artikel 45.9, exempelvis om begreppen tillräckliga kun-
skaper, färdigheter och erfarenheter hos ledningsorganet samt begreppet tillräckligt med tid, 
när det gäller den tid som en medlem av ledningsorganet behöver avsätta för att utföra sina 
uppgifter. 
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I artikel 45.4 föreskrivs om marknadsoperatörens skyldighet att inrätta nomineringskommitté 
samt om kommitténs uppgifter. Denna punkt ska tillämpas endast på marknadsoperatörer som 
är betydande i fråga om storlek, intern organisation och verksamhetens art, omfattning och 
komplexitetsgrad. Till nomineringskommitténs uppdrag hör bland annat att hitta och rekom-
mendera kandidater för lediga platser i ledningsorganet. Ledningsorganet eller bolagsstämman 
ska godkänna kandidaterna. Nomineringskommittén ska också regelbundet utvärdera led-
ningsorganets sammansättning och resultat samt medlemmarnas kunskaper och kompetens. 
Dessutom föreskrivs i artikeln om de krav som ställs på förvaltnings- och styrsystemen. 

I artikel 46 föreskrivs om krav avseende personer som utövar ett betydande inflytande på för-
valtningen av en reglerad marknad. I artikel 47 föreskrivs om organisatoriska krav och att 
marknadsoperatörer inte får utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva 
matchad principalhandel på någon av de reglerade marknaderna när de driver verksamhet 
(47.2).

I artikel 48 föreskrivs om nya krav gällande systemens motståndskraft, handelsspärrar och 
elektronisk handel. Trots att endast begreppet reglerad marknad nämns i artikeln ska kraven 
med stöd av artikel 18.5 tillämpas också på värdepappersföretag och marknadsoperatörer som 
driver multilaterala och organiserade handelsplattformar. Enligt artikel 48 ska en reglerad 
marknad ha inrättat effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att dess 
handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera toppbelast-
ning i fråga om order- och meddelandevolymer, kan säkerställa ordnad handel under svåra 
förhållanden på marknaden, är till fullo testade för att säkerställa att sådana villkor är upp-
fyllda och omfattas av effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att säkerställa kontinui-
tet i sin verksamhet vid eventuella driftsavbrott i sina handelssystem (48.1). En reglerad 
marknad ska ha infört skriftliga avtal med alla värdepappersföretag som bedriver en mark-
nadsgarantstrategi på den reglerade marknaden och dessutom ska den ha system för att säker-
ställa att ett tillräckligt antal värdepappersföretag ingår sådana avtal. Det skriftliga avtalet ska 
specificera bland annat alla incitament i form av rabatter eller annat som den reglerade mark-
naden erbjuder ett värdepappersföretag för att tillföra likviditet till marknaden (48.2 och 48.3). 

En reglerad marknad ska vara i stånd att avvisa order som överskrider förutbestämda volym-
och priströsklar eller är uppenbart felaktiga (48.4). Dessutom ska en reglerad marknad vara i 
stånd att tillfälligt stoppa eller begränsa handeln om det finns en betydande prisrörelse för ett 
finansiellt instrument på den marknaden eller en närliggande marknad under en kort period 
och, i undantagsfall, för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion (48.5). Re-
glerade marknader ska på begäran av den behöriga myndigheten förse myndigheten med data 
om orderboken eller ge den tillträde till orderboken så att den kan övervaka handeln (48.11). 

I direktivets artikel 48 föreskrivs vidare att en reglerad marknad ska säkerställa att dess regler 
om samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande (48.8). Avgifts-
strukturerna får inte heller skapa incitament som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden el-
ler marknadsmissbruk. Medlemsstaterna får tillåta att en reglerad marknad inför en högre av-
gift för att lägga en order som senare annulleras än för en order som utförs och att den inför en 
högre avgift för deltagare som lägger en hög andel annullerade order i förhållande till antalet 
utförda order (48.9). 

I de tekniska standarder för tillsyn som utarbetas av ESMA och antas av kommissionen speci-
ficeras bland annat kraven för att säkerställa att handelssystem på reglerade marknader är mot-
ståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet samt kraven för att säkerställa att samlokaliserings-
tjänster och avgiftsstrukturer är rättvisa och icke-diskriminerande. 
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I artikel 49 föreskrivs om nya krav gällande s.k. tick-size. Reglerade marknader ska anta reg-
ler för tick-size gällande sådana finansiella instrument för vilka tekniska standarder för tillsyn 
utarbetas av ESMA. Reglerna ska kalibreras så att de återspeglar det finansiella instrumentets 
likviditetsprofil och den genomsnittliga spreaden mellan köp- och säljkurs, med beaktande av 
önskan att möjliggöra rimligt stabila priser utan att i onödan hindra ännu snävare spreadar. 
Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn utarbetas av ESMA. 

I artikel 50 föreskrivs att alla handelsplatser och deras medlemmar eller deltagare ska synkro-
nisera de klockor som används för att registrera datum och tid för varje händelse som ska rap-
porteras. Förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera den noggrannhetsnivå med 
vilken klockor ska synkroniseras utarbetas av ESMA och antas av kommissionen. 

I artikel 51 föreskrivs på ett sätt som i sak stämmer överens med artikel 40 i MiFID I om de 
krav som gäller vid upptagande av finansiella instrument till handel. Kommissionen har befo-
genhet att anta de förslag till tekniska standarder som utarbetas av ESMA i fråga om faktorer 
som nämns i artikel 51.6. I de tekniska standarderna ska bland annat anges vilka faktorer den 
reglerade marknaden ska beakta när den bedömer om ett finansiellt instrument emitterats på 
ett sätt som uppfyller kraven för upptagande till handel. 

I direktivets artikel 52 föreskrivs om avbrytande och avslutande av handeln med ett finansiellt 
instrument på en reglerad marknad. Förpliktelserna vid avbrytande och avslutande av handel 
ökar jämfört med artikel 41 i MiFID I. En nyhet är bland annat att en marknadsoperatör som 
tillfälligt stoppar handeln med ett finansiellt instrument eller avför ett sådant instrument från 
handeln även tillfälligt ska stoppa eller avföra derivat som avser eller hänför sig till det finan-
siella instrumentet, när det är nödvändigt för att tjäna syftet med att tillfälligt stoppa eller av-
föra det underliggande finansiella instrumentet från handeln. För att säkerställa att de ovan 
nämnda förpliktelserna tillämpas på ett proportionellt sätt har kommissionen befogenhet att 
anta de av ESMA utarbetade förslag till tekniska standarder för tillsyn som definierar de fall 
där det finns ett sådant samband mellan ett derivat och ett finansiellt instrument som avses i 
direktivet. Den behöriga myndigheten ska i sådana fall som närmare anges i direktivet kräva 
att också andra reglerade marknader som hör till dess jurisdiktion och som handlar med det fi-
nansiella instrumentet eller derivatet samt andra multilaterala handelsplattformar och organi-
serade handelsplattformar avbryter eller avslutar handeln, utom i det fall att detta skulle inne-
bära allvarlig skada för investerarnas intressen och en korrekt fungerande marknad. Kommiss-
ionen ges befogenhet att anta delegerade akter samt tekniska standarder för genomförande i 
fråga om de faktorer som nämns i artiklarna 52.3 och 52.4. 

I direktivets artikel 53 föreskrivs om tillträde till en reglerad marknad. Denna artikel motsva-
rar i sak artikel 42 i MiFID I. 

I artikel 54 föreskrivs om övervakning av att den reglerade marknadens regler följs och andra 
rättsliga förpliktelser fullgörs. Jämfört med det föregående direktivet preciseras uppgifterna i 
anslutning till övervakning av marknaden genom att de reglerade marknadernas operatörer 
åläggs att omedelbart underrätta sina behöriga myndigheter om betydande överträdelser av 
reglerna, otillbörliga marknadsförhållanden eller uppförande som kan innebära beteende som 
är förbjudet eller systemavbrott som rör ett finansiellt instrument. De behöriga myndigheterna 
inom de reglerade marknaderna ska underrätta ESMA och de behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa de 
omständigheter som utlöser informationskravet. 

I artikel 55 föreskrivs om central motpart och system för clearing och avveckling, inklusive en 
hänvisning till EMIR-förordningen. I övriga avseenden stämmer denna artikel överens med 
kraven i artikel 46 i MiFID I. 
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I artikel 56 föreskrivs att varje medlemsstat ska upprätta en förteckning över de reglerade 
marknader för vilka den är hemmedlemsstat. Förteckningen ska översändas till övriga med-
lemsstater och till ESMA, som ska offentliggöra och uppdatera förteckningen på sin webb-
plats. 

Transparenskrav

Under finanskrisen uppdagades svagheter i fråga om finansmarknadens transparens. I och med 
MiFIR-förordningen förbättrades transparensen avsevärt gällande transaktioner på marknaden 
för finansiella instrument. Syftet med förordningen är att få till stånd en enhetlig tillämpning 
av ett gemensamt regelverk, stärka förtroendet för marknadernas transparens inom EU, 
minska regleringssystemens komplexitet och värdepappersföretagens kostnader för att efter-
leva bestämmelserna, i synnerhet när det gäller finansiella institut med gränsöverskridande 
verksamhet, samt bidra till att eliminera konkurrenssnedvridningen. 

För att säkerställa att handeln i större utsträckning sker på, i stället för utanför reglerade mark-
nadsplatser föreskrivs i förordningen om marknader för finansiella instrument om värdepap-
persföretags handelsskyldighet. Handelsskyldigheten innebär att värdepappersföretag måste 
genomföra alla transaktioner för egen räkning och transaktioner i samband med utförande av 
kundorder via en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller systematisk intern-
handlare, eller via motsvarande handelsplats i tredjeland. Dessutom föreskrivs i förordningen 
om köp- och säljbud samt om utförande av kundorder. Syftet med förordningen är emellertid 
inte att kraven på transparens ska gälla transaktioner som utförs på OTC-basis, med undantag 
av de som utförs av systematiska internhandlare. 

Den detaljerade EU-regleringen innebär att den nationella rörelsemarginalen inom lagstift-
ningen, efter MiFIR och de bestämmelser och standarder som utfärdats med stöd av den, 
kommer att vara liten i fråga om finansiella instrument. 

I MiFIR:s avdelningar II—IV föreskrivs om transparenskraven och transaktionsrapporteringen 
vid handel med finansiella instrument. Transparenskraven för aktieinstrument gäller aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument. Kraven 
för aktieinstrument är tillämpliga på obligationer och strukturerade finansiella produkter, ut-
släppsrätter och derivat. I avdelning II föreskrivs om transparens när det gäller handelsplatser, 
i avdelning III om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersfö-
retag som bedriver OTC-handel och i avdelning IV om transaktionsrapportering och skyldig-
het att föra register. 

I förordningens artikel III föreskrivs om krav på transparens när det gäller aktieinstrument för 
handel på handelsplatser. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag ska offentliggöra köp-
och säljbud och orderdjupet vid de priser som visas i deras system för finansiella instrument 
som handlas på en handelsplats. Det kravet ska även gälla för genomförbara intresseanmäl-
ningar. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska under 
den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen. 

I artikel 4 föreskrivs om grunderna för undantag när det gäller aktieinstrument. Det kan till ex-
empel vara fråga om bristande likviditet för ett finansiellt instrument eller om en order av 
större omfattning än normalt på marknaden. I artikel 6 föreskrivs om krav på transparens efter 
handel på handelsplatser. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en han-
delsplats ska offentliggöra pris, volym och tidpunkt för de transaktioner som utförts med 
aktieinstrument som handlats på denna handelsplats. Uppgifterna ska offentliggöras så nära 
realtid som det är tekniskt möjligt. I artikel 7 föreskrivs att behöriga myndigheter ska kunna ge 
marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats tillstånd att skjuta 
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upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner baserat på deras typ eller storlek. Trots att 
undantag från transparenskrav före handel beviljas av den nationella myndigheten, koordine-
ras undantagen av ESMA, för att en enskild medlemsstat inte ska bevilja undantag i alltför stor 
utsträckning. 

I förordningens artikel 8 föreskrivs om transparens när det gäller icke-aktierelaterade instru-
ment. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentlig-
göra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system, för
obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som handlas på en 
handelsplats. Det kravet ska även gälla för genomförbara intresseanmälningar. Marknadsope-
ratörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska under den tid då marknaderna 
normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen. 

I artikel 9 föreskrivs att de behöriga myndigheterna kan bevilja marknadsoperatörer och vär-
depappersföretag som driver en handelsplats undantag från kravet att offentliggöra informat-
ion på motsvarande sätt som i fråga om aktierelaterade instrument. Marknadsoperatörer och 
värdepappersföretag som driver en handelsplats ska, under den tid då marknaderna normalt är 
öppna, på lämplig elektronisk väg kontinuerligt offentliggöra den informationen. Arrange-
mangen ska säkerställa att information tillhandahålls på rimliga affärsvillkor och på icke-
diskriminerande grunder. 

I förordningens artikel 10 föreskrivs om krav på transparens efter handel på handelsplatser för 
aktierelaterade instrument. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en han-
delsplats ska offentliggöra alla uppgifter som rör sådana transaktioner så nära realtid som det 
är tekniskt möjligt. På de grunder som föreskrivs i artikel 11 kan beviljas tillstånd att skjuta 
upp offentliggörande. Grunderna har framför allt samband med ett finansiellt instruments lik-
viditet eller med att en order är större är normalt på marknaden. 

I MiFIR föreskrivs om ett antal krav som gäller systematiska internhandlare som bedriver
OTC-handel. Enligt förordningens artikel 14 ska värdepappersföretag offentliggöra fasta bud 
som avser aktierelaterade instrument som handlas på en handelsplats för vilka de är systema-
tiska internhandlare och för vilka det finns en likvid marknad. I artikel 18 föreskrivs om skyl-
digheten att offentliggöra fasta bud avseende andra än aktierelaterade instrument. Systema-
tiska internhandlare ska på det sätt som avses i artikel 15 regelbundet och kontinuerligt offent-
liggöra sina bud under den tid då marknaderna normalt är öppna. I artikel 16 föreskrivs att 
kunderna ska ha tillgång till uppgifter om köp- och säljpriser. I artikel 20 föreskrivs om 
transaparenskrav efter handeln med finansiella instrument i fråga om aktierelaterade instru-
ment och i artikel 21 om transparenskrav gällande andra än aktierelaterade instrument. 

Definitionen av begreppet systematisk internhandlare utsträcks sålunda till att omfatta också 
andra än aktierelaterade instrument. Enligt den nya definitionen ska som systematisk intern-
handlare betraktas ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och vä-
sentlig omfattning handlar för egen räkning när företaget utför kundorder utanför en reglerad 
marknad eller en multilateral eller organiserad handelsplattform utan att utnyttja ett multilate-
ralt system. 

Enligt bestämmelserna om handelsskyldighet för värdepappersföretag i artikel 23 ska ett vär-
depappersföretag säkerställa att de transaktioner som det genomför med aktier som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller som handlas på en handelsplats äger rum på en regle-
rad marknad, en multilateral handelsplattform eller via en systematisk internhandlare. Han-
delsskyldighet föreligger dock inte såvida transaktionerna inte utmärks av att de utförs icke-
systematiskt, ad-hoc, oregelbundet och vid sällsynta tillfällen, eller sker mellan godtagbara 
och/eller professionella motparter och inte bidrar till prisbildningsprocessen. 

RP 151/2017 rd



41

MiFIR innehåller dessutom bestämmelser om handelsplatser och om värdepappersföretags 
skyldighet att föra register över transaktioner. Värdepappersföretagen ska i enlighet med arti-
kel 25 under fem års tid hålla relevanta uppgifter tillgängliga för den behöriga myndigheten. 

Bestämmelser om skyldighet att rapportera transaktioner finns i fortsättningen i förordningens 
artikel 26. Värdepappersföretag som utför transaktioner med finansiella instrument ska så 
snart som möjligt och i slutet av nästa arbetsdag lämna fullständiga och korrekta uppgifter om 
dessa transaktioner till den behöriga myndigheten. 

Utöver de bestämmelser i förordningen som är direkt tillämpliga ger förordningen kommiss-
ionen befogenhet att anta delegerade akter samt tekniska standarder för tillsyn, som i fråga om 
transparenskraven för finansiella instrument likaså har antagits som förordningar. Transpa-
renskraven kompletteras av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 om kom-
plettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för 
finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transpa-
rens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlare, fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för 
vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare. Dessutom har 
kommissionen antagit den delegerade förordningen (EU) 2017/583 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstan-
darder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obli-
gationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat.

Datarapporteringstjänster

I artiklarna 59—66 i direktivets avdelning V finns i förhållande till MiFID I nya bestämmelser 
om datarapporteringstjänster och om auktorisering av tillhandahållandet av datarapporterings-
tjänster. Medlemsstaterna ska kräva att tillhandahållandet av datarapporteringstjänster som be-
skrivs i bilaga I avsnitt D som en regelmässig verksamhet eller rörelse ska auktoriseras i för-
väg. Till kategorin datarapporteringstjänster hör drift av ett godkänt publiceringsarrangemang, 
drift av en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation och drift av en godkänd rap-
porteringsmekanism. Begreppen definieras i direktivets artikel 4.

Leverantörer av datarapporteringstjänster beviljas auktorisation av den behöriga myndighet 
som utnämnts i enlighet med direktivets artikel 67. Med avvikelse från vad som nämns ovan 
ska medlemsstaterna tillåta att ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör för en han-
delsplats driver datarapporteringstjänsterna, förutsatt att det först kontrolleras att de uppfyller 
direktivets krav. Datarapporteringstjänsterna ska inkluderas i deras auktorisation. Medlemssta-
terna ska registrera alla leverantörer av datarapporteringstjänster och anmäla varje auktorisat-
ion till ESMA, som ska upprätta en förteckning över alla leverantörer av datarapporterings-
tjänster i unionen. Leverantörerna står under tillsyn av den behöriga myndigheten (artikel 59). 

I auktorisationen ska anges vilken datarapporteringstjänst som leverantören av datarapporte-
ringstjänster har auktoriserats att tillhandahålla. En leverantör av datarapporteringstjänster 
som vill utvidga sin verksamhet med ytterligare datarapporteringstjänster ska lämna in en an-
sökan om utvidgning av sin auktorisation. Auktorisationen ska gälla för hela unionen (artikel 
60). 

I artikel 61 föreskrivs om den information som ska överlämnas till den behöriga myndigheten 
samt om förfaranden för att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation. I artikeln före-
skrivs om ESMA:s befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn, i syfte att 
bestämma vilken information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna och vilken in-
formation som ska ingå i underrättelserna till ledningsorganet samt förslag till tekniska stan-
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darder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för 
underrättelsen om eller tillhandahållandet av information. 

I artikel 62 föreskrivs att den behöriga myndigheten får återkalla den auktorisation som utfär-
dats till en leverantör och om förutsättningarna för återkallelsen. I artikel 63 föreskrivs om 
krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster. Medlemmarna i led-
ningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster ska alltid ha tillräckligt god vandel 
och ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter och avsätta tillräckligt med tid för 
att kunna fullgöra sina plikter. Ledningsorganet för en leverantör av datarapporteringstjänster 
ska fastställa de styrningssystem som ska säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning av or-
ganisationen. ESMA ska utarbeta riktlinjer för bedömningen av lämpligheten hos medlem-
marna av ledningsorganet. Dessutom föreskrivs i artikeln om de krav som ställs på de perso-
ner som de facto ska leda verksamheten hos leverantören av datarapporteringstjänster.

Organisatoriska krav som gäller leverantörer av datarapporteringstjänster

I direktivets artiklar 64—66 föreskrivs om förutsättningarna för godkända publiceringsar-
rangemag, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation och godkända rapporterings-
mekanismer samt om de krav som ställs på organiseringen av verksamheten. 

Enligt artikel 64 ska den som driver ett godkänt publiceringsarrangemang ha inrättat adekvata 
strategier och arrangemang för att offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 
och 21 i MiFIR, så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsmässiga vill-
kor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den offentlig-
gjorts av ett godkänt publiceringsarrangemang. Hemmedlemsstaten ska kräva att det godkända 
publiceringsarrangemanget på ett effektivt och konsekvent sätt ska kunna sprida sådan in-
formation på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-
diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolideringen av informationen 
med liknande data från andra källor. 

I artikeln föreskrivs om ESMA:s befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn för att bestämma gemensamma format, datastandarder och tekniska arrangemang som 
underlättar konsolideringen av information samt förslag till tekniska standarder för tillsyn med 
bland annat närmare uppgifter om det sätt på vilket ett godkänt publiceringsarrangemang får 
fullgöra den informationsskyldighet som avses i artikel 64.1. Enligt artikeln ska kommission-
en ges befogenhet att anta delegerade akter för att klargöra vad som utgör rimliga affärsmäss-
iga villkor för offentliggörandet av information som avses i punkt 1 i den här artikeln. 

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha inrättat adekvata strategier och 
arrangemang för att samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6 
och 20 i MiFIR, slå samman den till en kontinuerlig elektronisk dataström och göra informat-
ionen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga af-
färsmässiga villkor. ESMA har befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för till-
syn i fråga om vissa krav som nämns i artikeln. Kommissionen ska anta delegerade akter för 
att klargöra vad som utgör rimliga affärsmässiga villkor för tillhandahållandet av tillträde till 
dataströmmar i enlighet med punkterna 1 och 2 i den här artikeln (artikel 65).

En tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang ska ha inrättat adekvata strategier 
och arrangemang för rapportering av den information som krävs enligt artikel 26 i MiFIR så 
snabbt som möjligt och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen 
ägde rum. Sådan information ska rapporteras i enlighet med kraven i artikel 26 i den nämnda 
förordningen. Enligt artikeln ska ESMA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i 
fråga om vissa av de krav som anges i artikeln (artikel 66). 
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Positionslimiter och rapportering om positioner

I direktivets avdelning IV finns i jämförelse med MiFID I nya bestämmelser om positionslimi-
ter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat och rapportering.

Enligt direktivets artikel 57 ska behöriga myndigheter fastställa och tillämpa positionslimiter i 
råvaruderivat som handlas på handelsplatser och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar 
dessa. ESMA ska utarbeta och kommissionen ska anta förslag till tekniska standarder för till-
syn för att fastställa de beräkningsmetoder som de behöriga myndigheterna ska tillämpa för att 
fastställa positionslimiter. De behöriga myndigheterna ska till ESMA anmäla den exakta posit-
ionslimit som de avser att fastställa (57.5) samt fastställa den gemensamma positionslimit som 
ska tillämpas på all handel i det kontraktet när samma råvaruderivat handlas i betydande vo-
lymer på handelsplatser i mer än en jurisdiktion (57.6). 

I artiklarna 57.8—57.10 föreskrivs att värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som dri-
ver en handelsplats där det bedrivs handel med råvaruderivat är skyldiga att tillämpa posit-
ionshanteringskontroller. Vidare föreskrivs om de minimikrav som ställs på dessa kontrollåt-
gärder. De kontrollerna ska åtminstone ge handelsplatsen befogenhet att övervaka personers 
öppna kontraktspositioner samt vid behov vidta åtgärder för att avsluta eller minska en posit-
ion. Kommissionen ska godkänna ESMA:s förslag till tekniska standarder för tillsyn i fråga 
om faktorer som räknas upp i artikel 57.12.

Enligt direktivets artikel 58 ska ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver 
en handelsplats varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner 
som innehas av olika kategorier av personer. En rapport med uppgifter om de totala position-
erna ska offentliggöras för de olika råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som 
handlas på deras handelsplatser, när både antalet personer och deras öppna positioner över-
skrider de minimitröskelvärden som anges i kommissionens delegerade akter. Dessutom ska 
den behöriga myndigheten dagligen ges en fullständig uppdelad redovisning av positionerna 
som innehas av alla personer på handelsplatsen. 

I artikel 58 föreskrivs dessutom att värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat eller 
utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats är skyldig att dagligen lämna en 
fullständig redovisning av sina egna och sina kunders positioner till handelsplatsens behöriga 
myndighet (58.2). Dessutom föreskrivs att medlemmar av eller deltagare på handelsplatser 
samt dessas kunder åtminstone dagligen till värdepappersföretaget eller marknadsoperatören 
som driver den handelsplatsen, ska rapportera detaljerade uppgifter om sina egna och sina 
kunders positioner (58.3). Kommissionen antar ESMA:s förslag till tekniska standarder för 
genomförande i fråga om de faktorer som räknas upp i artiklarna 58.5 och 58.7.

Derivat

MiFID II-direktivets och MiFIR-förordningens bestämmelser om derivat har samband med 
G20-gruppens beslut från år 2009 att flytta handeln med standardiserade OTC-derivatkontrakt 
till börser eller, i tillämpliga fall, till elektroniska handelsplattformar. Bestämmelser som är di-
rekt tillämpliga på derivat ingår i MiFIR:s avdelning V. 

I förordningens artikel 28 åläggs de motparter som definieras i artikeln att genomföra transakt-
ioner med vissa derivat på reglerade marknader, på multilaterala eller organiserade handels-
plattformar eller på vissa tredjelands handelsplatser. Den handelsskyldighet som avses i arti-
keln ska tillämpas på transaktioner med vissa finansiella motparter som definieras i EMIR-
förordningen och med icke-finansiella motparter som uppfyller villkoren i artikel 10.1 b i 
EMIR-förordningen. I artikel 28.2 föreskrivs dessutom om förutsättningarna för tillämpning 
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av handelsskyldigheten också på motparter som genomför transaktioner med finansiella insti-
tut eller på andra enheter i tredjeland. 

Handelsskyldigheten enligt artikel 28 i MiFIR gäller derivat som omfattas av det handelsförfa-
rande som föreskrivs i artikel 32 och som nämns i det register som ESMA för i enlighet med 
artikel 34. Den handelsskyldighet som avses i MiFIR har också samband med clearingkravet 
enligt EMIR-förordningen. I artikel 32 i MiFIR föreskrivs att då ett derivat har förklarats om-
fattas av clearingkravet enligt EMIR-förordningen ska ESMA utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att ange vilken relevant underkategori inom denna typ som ska hand-
las på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar 
eller på tredjelands handelsplatser samt från vilken tidpunkt handelsskyldigheten träder i kraft. 
Kommissionen har befogenhet att anta ESMA:s förslag till tekniska standarder för tillsyn. För 
att handelsskyldigheten ska träda i kraft måste kategorin av derivat eller en delkategori inom 
kategorin ha tagits upp till handel eller handlas på minst en av de handelsplatser som räknas 
upp ovan. Dessutom måste tredje parts köp- och säljintressen i kategorin av derivat eller en re-
levant delkategori inom kategorin vara tillräckliga, så att kategorin av derivat bedöms vara till-
räckligt likvid för att endast handlas på de handelsplatserna. 

I förordningens artikel 29 föreskrivs om clearingkrav för derivat som handlas på reglerade 
marknader samt om tidpunkten för godkännande av clearing. I artikel 30 föreskrivs om indi-
rekta clearingarrangemang för börshandlade derivat. I artikel 31 föreskrivs om portföljkom-
pression och i artikel 33 om en mekanism för undvikande av överlappande eller motstridiga 
bestämmelser.

Icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument

I MiFIR-förordningens avdelning VI föreskrivs om icke-diskriminerande tillträde till clearing-
system för finansiella instrument. 

Förordningens artikel 35 gäller icke-diskriminerande tillträde till en central motpart. Enligt ar-
tikeln ska en central motpart samtycka till att cleara finansiella instrument på icke-
diskriminerande och transparenta villkor, oavsett på vilken handelsplats som transaktionen ut-
förs. I artikel 36 föreskrivs på motsvarande sätt att en handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande och transparenta villkor ska lämna transaktionsuppgifter till varje central 
motpart som är auktoriserad eller erkänd enligt EMIR-förordningen och som önskar cleara 
transaktioner med finansiella instrument som genomförs på den handelsplatsen. I artikel 37 fö-
reskrivs att centrala motparter och handelsplatser för syften som rör handel och clearing ska ha 
icke-diskriminerande tillträde till relevanta pris- och transaktionsuppgifter, när värdet av ett 
finansiellt instrument beräknas på grundval av ett referensvärde. Dessutom föreskrivs i arti-
keln att en person med äganderätt till ett referensvärde är skyldig att bevilja licens. I artikel 38 
föreskrivs om tillträde för centrala motparter och handelsplatser i tredjeland.

Produktingripande

I artiklarna 39—43 i MiFIR föreskrivs också om myndigheternas befogenheter att ingripa i 
produkter. Dessa bestämmelser är nya. Enligt förordningen ges ESMA under vissa förutsätt-
ningar befogenheter att tillfälligt inom unionen förbjuda eller begränsa marknadsföring, distri-
bution eller försäljning av vissa finansiella instrument. En förutsättning för sådana åtgärder är 
för det första att de utgör ett svar på allvarliga problem med investerarskyddet eller ett hot mot 
finansmarknadernas eller råvarumarknaders korrekta funktionssätt och integritet eller mot sta-
biliteten i hela eller delar av unionens finansiella system. En förutsättning för interventionsåt-
gärder är för det andra att de krav enligt unionsrätten som är tillämpliga på det berörda finan-
siella instrumentet eller den berörda finansiella verksamheten inte avvärjer hotet. För det 
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tredje förutsätts att en behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter inte redan har vid-
tagit åtgärder för att avvärja hotet eller också är de åtgärder som vidtagits för att avvärja hotet 
inte tillräckliga. ESMA ska dessutom underrätta den behöriga myndigheten om sina åtgärder 
innan de vidtas. Också EBA har motsvarande befogenheter att vidta tillfälliga interventionsåt-
gärder i fråga om strukturerade insättningar. 

Enligt förordningen får också nationella behöriga myndigheter under vissa förutsättningar för-
bjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av finansiella instrument i 
eller från en medlemsstat eller vissa typer av finansiell verksamhet eller förfaranden. Till åt-
skillnad från ESMA och EBA kan nationella myndigheter permanent förbjuda eller begränsa 
vissa verksamheter. En behörig nationell myndighet är också skyldig att underrätta övriga be-
höriga myndigheter och ESMA om sitt förbuds- eller begränsningsbeslut minst en månad in-
nan det träder i kraft. I brådskande undantagsfall kan en nationell behörig myndighet under 
vissa förutsättningar också vidta tillfälliga åtgärder. Också i så fall ska den underrätta behöriga 
myndigheter samt ESMA eller EBA om åtgärden 24 timmar innan åtgärden är avsedd att träda 
i kraft. De nationella myndigheterna, liksom också ESMA och EBA, kan införa ett förbud el-
ler en begräsning också redan innan ett finansiellt instrument eller en strukturerad insättning 
marknadsförs, distribueras eller säljs till kunder. 

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter om de grunder och omständigheter 
som myndigheterna ska beakta vid bedömningen av förutsättningarna för produktingripanden. 
Enligt förordningen ska ESMA och EBA koordinera de nationella myndigheternas åtgärder 
och i synnerhet säkerställa att åtgärder som vidtas av en behörig myndighet är berättigade och 
proportionella samt att de behöriga myndigheterna i tillämpliga fall använder en enhetlig stra-
tegi. ESMA och EBA ska också yttra sig om huruvida förbud eller begränsningar som den nat-
ionella behöriga myndigheten planerar är berättigade och proportionella. 

Myndighetsbefogenheter och påföljder

Artiklarna 67—88 (avdelning VI) i MiFID II innehåller bestämmelser om behöriga myndig-
heter, samarbete, påföljder och prövningsförfaranden. 

Enligt direktivets artikel 69 ska de behöriga myndigheterna få alla tillsynsbefogenheter, inbe-
gripet utredningsbefogenheter och befogenheter att införa korrigerande åtgärder, som de be-
höver för att fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv och MiFIR. Myndigheten ska ges 
vissa minimibefogenheter som nämns i artikel 69.2. De flesta befogenheterna enligt detta di-
rektiv är desamma som enligt MiFID I. Helt nya befogenheter är de som gäller kontroller av 
positionshantering inom råvaruderivat samt produktingripanden. 

Enligt artikel 70 ska medlemsstaterna fastställa regler om och sörja för att deras behöriga 
myndigheter kan påföra administrativa sanktioner och andra åtgärder som ska tillämpas vid 
överträdelser av detta direktiv eller förordningen. De administrativa sanktioner och åtgärder 
som fastställs i medlemsstaterna ska uppfylla vissa centrala krav i förhållande till de personer 
som sanktionerna avser, kriterier som bör beaktas när sanktioner eller åtgärder tillämpas, of-
fentliggörande, centrala befogenheter att påföra sanktioner och nivåer för administrativa avgif-
ter. 

Enligt direktivets nya artikel 70.2 ska, ifall värdepappersföretag, marknadsoperatörer eller 
andra juridiska personer som räknas upp i bestämmelsen omfattas av skyldigheter i händelse 
av en överträdelse, sanktioner och åtgärder kunna tillämpas i enlighet med villkoren i nationell 
rätt på områden som inte harmoniseras genom direktivet, på medlemmarna i värdepappersfö-
retaget och marknadsoperatörernas ledningsorgan, samt på alla andra fysiska eller juridiska 
personer som enligt nationell rätt är ansvariga för en överträdelse. 

RP 151/2017 rd



46

I direktivets artiklar 7.3—70.6 räknas dessutom, med avvikelse från vad som tidigare gällde, 
upp de specifika situationer där en myndighet i händelse av en överträdelse ska ha rätt att på-
föra och verkställa sådana administrativa sanktioner och åtgärder som aves i direktivet. Det är 
exempelvis fråga om offentliga förklaringar, olika förbud och administrativa sanktionsåtgär-
der. Helt nya sanktioner är bland annat förbud för en medlem av värdepappersföretagets led-
ningsorgan att utöva uppdrag i ledningsorganet samt ekonomiska administrativa sanktioner. I 
fråga om en juridisk person ska den maximala administrativa sanktionsavgiften vara antingen 
minst fem miljoner euro eller tio procent av den juridiska personens totala årsomsättning en-
ligt den senaste tillgängliga redovisningen. I fråga om en fysisk person ska den maximala ad-
ministrativa avgiften vara minst fem miljoner euro. Den maximala administrativa avgiften ska 
vara minst två gånger beloppet av den fördel som erhållits genom överträdelsen, om denna 
fördel kan fastställas. 

Direktivets artikel 71 innehåller helt nya bestämmelser om offentliggörande av beslut. Huvud-
regeln är den att administrativa sanktioner och åtgärder ska offentliggöras. Enligt direktivet 
ska ESMA också ges uppgifter om alla sanktioner och åtgärder som påförts. ESMA ska of-
fentliggöra den informationen i en årlig rapport. Direktivets artikel 72 innehåller nya bestäm-
melser om omständigheter som ska beaktas i samband med utövande av tillsynsbefogenheter, 
inbegripet utredningsbefogenheter och befogenheter att besluta om åtgärder.

Enligt direktivet artikel 73 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga myndigheter etablerar 
effektiva mekanismer för att möjliggöra rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser 
av bestämmelserna i förordningen och nationella bestämmelser som antagits vid genomföran-
det av detta direktiv till de behöriga myndigheterna. Vidare föreskrivs i direktivet om mini-
mikrav som ska ställas på systemet. Dessutom ska operatörerna ha inrättat lämpliga förfaran-
den för att deras anställda ska kunna anmäla potentiella eller faktiska överträdelser internt ge-
nom en särskild, oberoende och autonom kanal. Dessa bestämmelser är nya. 

I direktivets artikel 74 ingår en bestämmelse som motsvarar den tidigare bestämmelsen om 
rätt att överklaga. I artikel 75 ingår en delvis ny bestämmelse enligt vilken medlemsstaterna 
ska säkerställa upprättandet av effektiva och ändamålsenliga klagomåls- och tvistlösningsför-
faranden utanför domstol för konsumenttvister rörande värdepappersföretags tillhandahållande 
av investerings- och sidotjänster. En nyhet jämfört med MiFID I är att värdepappersföretagen 
ska anslutas till ett eller flera organ som handlägger klagomåls- och tvistlösningsförfaranden. 
Dessa organ ska vidare aktivt samarbeta med sina motparter i andra medlemsstater för att lösa 
gränsöverskridande tvister. 

I artiklarna 79—88 ingår likaså delvis nya bestämmelser om de nationella tillsynsmyndighet-
ernas samarbete sinsemellan och om samarbetet med ESMA och andra myndigheter samt med 
tredjeländer. 

Ändringar i AIFMD-direktivet

Genom artikel 92 i MIFID II ändras artikel 33 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 
2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 
(nedan AIFMD) om förutsättningarna för förvaltning av AIF-fonder som är etablerade i andra 
medlemsstater. Genom ändringarna i artiklarna 33.1 och 33.2 i AIFMD får en i unionen eta-
blerad AIF-förvaltare utöver AIF-fonder som är etablerade i en annan medlemsstat tillhanda-
hålla också sådana tjänster i en annan medlemsstat som avses i artikel 6.4, antingen direkt el-
ler genom förmedling av en filial. Med sådan tjänster avses portföljförvaltning enligt artikel 
6.4 a samt sidotjänster enligt artikel 6.4 b, exempelvis investeringsrådgivning, förvaring och 
administration av aktier eller andelar i företag för kollektiva investeringar samt mottagande 
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och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument. Enligt direktivet ska förval-
tare i så fall ha auktorisation för att tillhandahålla tjänsterna. Förvaltaren ska förse den behö-
riga myndigheten i sin hemmedlemsstat med uppgifter om de medlemsstater där den planerar 
att förvalta fonder eller tillhandahålla ovannämnda tjänster samt en verksamhetsplan varav 
framgår de planerade tjänsterna och fonderna. 

Till följd av ändringarna i artikel 33 i AIFMD har också definitionen av en medlemsstat som i 
enlighet med direktivets artikel 4.1 r tar emot en AIF-förvaltare kompletterats så att den inklu-
derar också medlemsstater där AIF-förvaltaren tillhandahåller tjänster som avses i artikel 6.4. 

Referensvärdesförordningen

Europaparlamentet och rådet antog den 8 juni 2016 förordningen (EU) 2016/1011 om index 
som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att 
mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU 
och förordning (EU) nr 596/2014 (referensvärdesförordningen). Förordningen ska huvudsak-
ligen tillämpas från och med den 1 januari 2018. Förordningens bestämmelser om kritiska re-
ferensvärden (artiklarna 20, 21 och 23) har tillämpats sedan den 30 juni 2016. 

Tillämpningsområde och definitioner

I förordningens artiklar 1—3 föreskrivs om förordningens syfte, tillämpningsområde och defi-
nitioner. Enligt förordningens artikel 1 införs genom förordningen en gemensam ram för att 
säkerställa att de index som används som referensvärden i finansiella instrument och finansi-
ella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat i unionen är rättvisande och inte utsätts 
för otillbörlig påverkan. Förordningen bidrar därmed till en väl fungerande inre marknad sam-
tidigt som en hög skyddsnivå för konsumenter och investerare uppnås. 

Enligt artikel 2.1 ska förordningen tillämpas på tillhandahållande av referensvärden, rapporte-
ring av dataunderlag för referensvärden och användning av referensvärden inom unionen. En-
ligt artikel 2.2 a och b ska förordningen inte tillämpas på en centralbank och inte heller på en 
offentlig myndighet, när den bidrar med uppgifter till, tillhandahåller eller kontrollerar tillhan-
dahållandet av referensvärden för offentligpolitiska ändamål, inklusive mått på sysselsättning, 
ekonomisk aktivitet och inflation. Förordningen ska inte heller tillämpas på en central motpart, 
när den tillhandahåller referenspriser eller avräkningspriser som används för centrala motpar-
ters riskhantering och avveckling, på tillhandahållande av ett enstaka referenspris för finansi-
ella instrument som förtecknas i bilaga I avsnitt C till MiFID II och inte heller på medier när 
dessa inte har någon kontroll över tillhandahållandet av det referensvärdet (artikel 2.2 c, d och 
e). 

Enligt artikel 2.2 f och h ska förordningen tillämpas på en fysisk eller juridisk person endast i 
den utsträckning som denna person offentliggör eller för allmänheten tillgängliggör den per-
sonens egna rörliga eller fasta låneräntor och på indexleverantörer såvitt avser ett index som 
de tillhandahåller om de är omedvetna om och inte rimligen kunde ha känt till att indexet an-
vänds för att fastställa avkastning. Vidare ska förordningen enligt artikel 2.2 g inte användas 
på råvaruindex som är baserade på information från rapportörer varav flertalet är enheter som 
inte står under tillsyn. För att referensvärdet för råvaror inte ska tillämpas förutsätts dessutom 
att det totala nominella värdet på finansiella instrument som hänvisar till referensvärdet inte 
överstiger 100 miljoner euro.

I förordningens artikel 3 föreskrivs om de definitioner som används i förordningen. 
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Administratörers förvaltning och tillsyn

I förordningens artikel 4 föreskrivs om administratörers styrningsarrangemang samt om åtgär-
der i anslutning till intressekonflikter. Enligt artikel 3.6 avses med administratör en fysisk eller 
juridisk person som kontrollerar tillhandahållandet av referensvärde. 

Enligt artikel 4.1 ska administratörer ha stabila styrningsarrangemang som inbegriper en tydlig 
organisationsstruktur med en väl definierad, transparent och konsekvent ansvarsfördelning 
mellan alla personer som deltar i tillhandahållandet av referensvärdet. Dessutom ska administ-
ratörer vidta lämpliga åtgärder för att identifiera och förhindra eller hantera intressekonflikter 
och för att förfarandet för att fastställa referensvärdet görs på ett oberoende och ärligt sätt. 

Tillhandahållande av referensvärde ska i operativ bemärkelse vara åtskilt från de delar av ad-
ministratörens övriga verksamhet som kan ge upphov till faktiska eller potentiella intressekon-
flikter (4.2). I fall där en intressekonflikt uppstår hos en administratör och denna intressekon-
flikt inte kan minskas på ett tillfredsställande sätt kan den behöriga myndigheten kräva att ad-
ministratören inrättar en oberoende övervakningsfunktion. Om en sådan intressekonflikt inte 
kan hanteras korrekt kan den behöriga myndigheten kräva att administratören antingen avslu-
tar den verksamhet eller de förbindelser som ger upphov till intressekonflikter eller upphör att 
tillhandahålla referensvärdet. Administratörer ska offentliggöra eller informera användare av 
ett referensvärde om alla befintliga eller potentiella intressekonflikter (artiklarna 4.3, 4.4 och 
4.5). 

Enligt artikel 4.6 ska administratörer fastställa och tillämpa lämpliga riktlinjer och rutiner för 
att upptäcka, offentliggöra, förebygga, hantera och minska intressekonflikter. Administratörer 
ska, när det gäller medarbetare och andra fysiska personer vilkas tjänster står till deras förfo-
gande eller under deras kontroll och som är direkt involverade i tillhandahållandet av ett refe-
rensvärde, se till vissa omständigheter (exempelvis att de i tillräcklig utsträckning är kompe-
tenta och oberoende) för undvikande av intressekonflikter. För att säkerställa detta ska admi-
nistratörer fastställa särskilda interna kontrollrutiner (artiklarna 4.7 och 4.8). 

Enligt förordningens artiklar 5.1 och 5.2 ska administratörer inrätta och bibehålla en perma-
nent och effektiv övervakningsfunktion för att se till att alla delar av tillhandahållandet av re-
ferensvärdet övervakas. Övervakningsfunktionen ska ställas till de relevanta behöriga myn-
digheternas förfogande. 

Övervakningsfunktionen ska verka fritt från otillbörlig påverkan och ansvara för uppgifter 
som av administratören ska anpassas till referensvärdets komplexitet och användning och sår-
barhet. Övervakningsfunktionen ska utföras av en särskild kommitté eller genom ett annat 
lämpligt styrningssystem (artiklarna 5.3 och 5.4). 

I artiklarna 6.1—6.5 föreskrivs att administratörer ska ha en kontrollstruktur som ser till att re-
ferensvärdet tillhandahålls och offentliggörs eller görs tillgängligt. Kontrollstrukturen ska stå i 
proportion till mängden identifierade intressekonflikter, graden av skönsmässig bedömning 
vid tillhandahållandet av referensvärden och typen av dataunderlag. Kontrollstrukturen ska 
omfatta hantering av operativa risker, tillfredsställande och effektiva kontinuitets- och kata-
strofåterhämtningsplaner samt de beredskapsrutiner som finns om det skulle uppstå problem 
med förfarandet för att tillhandahålla referensvärdet. Dessutom ska kontrollsystemet doku-
menteras, ses över och vid behov uppdateras samt göras tillgängligt för den behöriga myndig-
heten och på begäran för användarna. 

I förordningens artikel 7 föreskrivs om ramverk för ansvarsskyldighet. Enligt artikel 7.1 ska 
administratören ha ett ramverk för ansvarsskyldighet, som omfattar dokumentation, revision 
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och granskning, och ett klagomålsförfarande, som ger bevis på överensstämmelse med kraven 
i förordningen. Administratören ska utse en intern funktion med erforderlig förmåga att 
granska och rapportera om administratörens efterlevnad av referensvärdesmetoden och av för-
ordningen (artikel 7.2). För kritiska referensvärden ska administratören utse en oberoende ex-
tern revisor som minst en gång per år ska granska och rapportera om administratörens efter-
levnad av referensvärdesmetoden och av förordningen (artikel 7.3). 

Administratören ska på begäran av den relevanta behöriga myndigheten tillhandahålla denna 
närmare uppgifter om de granskningar och rapporter som avses i artikel 7.2. Administratören 
ska på begäran av den relevanta behöriga myndigheten eller en användare av ett referensvärde 
offentliggöra närmare uppgifter om de revisioner som anges i punkt 3 (artikel 7.4). 

I förordningens artikel 8 räknas de uppgifter upp som administratörer ska dokumentera (artikel 
8.1 a—h). En administratör ska bevara de uppgifter som anges i artikeln i minst fem år, med 
undantag för uppgifter om telefonsamtal eller elektronisk kommunikation, som på begäran ska 
överlämnas till berörda parter om deltagit i samtalet eller kommunikationen och ska sparas i 
tre år.

I artikel 9.1 föreskrivs att administratörer ska införa och offentliggöra förfaranden för att ta 
emot, utreda och dokumentera klagomål. I artikel 9.2 preciseras vad som ett sådant system för 
hantering av klagomål ska säkerställa. 

I artikel 10 föreskrivs om utkontraktering av funktioner. Administratörer får inte utkontraktera 
funktioner som rör tillhandahållandet av referensvärden på ett sätt som har en väsentligen ne-
gativ inverkan på administratörens kontroll av tillhandahållandet av referensvärdet eller den 
relevanta behöriga myndighetens förmåga att utöva tillsyn över referensvärdet (artikel 10.1). 
Administratörer som utkontrakterar funktioner eller tjänster och verksamhet som har relevans 
för tillhandahållande av referensvärdet till en tjänsteleverantör ska även i fortsättningen ha det 
fulla ansvaret för att se till att alla administratörens skyldigheter enligt förordningen fullgörs. I 
artikel 10.3 nämns de villkor som administratören ska säkerställa vid utkontraktering.

Dataunderlag, metoder och anmälan av överträdelser

Enligt definitionen av begreppet dataunderlag i förordningens artikel 3 avses med dataun-
derlag uppgifter som avser värdet på en eller flera underliggande tillgångar som en administra-
tör använder för att fastställa ett referensvärde. I artikel 11 föreskrivs närmare om de krav som 
gäller dataunderlag samt om administratörens skyldigheter i samband med tillsynen och an-
vändningen av dataunderlag. 

I förordningens artikel 12 beskrivs de metoder som administratören ska använda för att fast-
ställa referensvärden. Metoderna ska bland annat vara tillförlitliga, rigorösa och verifierbara. 
Administratören ska vid utvecklingen av en referensvärdesmetod ta hänsyn till bland annat 
marknadens storlek och fastställa prioriteringen mellan olika typer av dataunderlag. Administ-
ratörer ska ha tydliga och offentliggjorda system som anger under vilka omständigheter data-
underlagets kvantitet eller kvalitet inte uppnår den standard som krävs för att ett rättvisande 
och tillförlitligt referensvärde ska kunna fastställas enligt metoden, och som anger om och i så 
fall på vilket sätt referensvärdet under sådana omständigheter kommer att beräknas (artikel 
12.3). 

Administratörer ska utveckla, hantera och administrera referensvärden och beräkningsme-
toden på ett transparent sätt (artikel 13). Därför ska administratörer offentliggöra eller till-
gängliggöra vissa uppgifter om metoderna (artiklarna 13.1 och 13.2) som närmare anges i 
kommissionens tekniska standarder för tillsyn. 
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Enligt förordningens artikel 14 ska administratörer etablera adekvata system och effektiva 
kontroller för att säkerställa att dataunderlaget inte utsatts för otillbörlig påverkan för att 
kunna upptäcka och till den behöriga myndigheten rapportera allt agerande som kan utgöra 
manipulation eller försök till manipulation av ett referensvärde. Administratören ska ha rutiner 
som innebär att dess chefer, anställda och alla andra fysiska personer vars tjänster ställts till 
dess förfogande eller under dess kontroll ska kunna rapportera interna överträdelser av förord-
ningen (artikel 14.3). 

Uppförandekod och krav på informationskällor

I förordningens artikel 15 föreskrivs att om ett referensvärde baseras på dataunderlag från rap-
portören, ska dess administratör utarbeta en uppförandekod för varje referensvärde med tyd-
liga regler för rapportörernas ansvar när det gäller att lämna dataunderlag och se till att uppfö-
randekoden är i linje med förordningen. Dessutom ska administratören regelbundet förvissa 
sig om att rapportörerna håller fast vid uppförandekoden, minst årligen och när koden ändras. 

I artikel 15.2 anges de delar som uppförandekoden åtminstone ska omfatta. Den ska omfatta 
bland annat en tydlig beskrivning av dataunderlaget samt identifiering av de personer som får 
rapportera dataunderlag och vidare sådana system och kontroller som rapportören måste in-
föra. Administratörer får utarbeta en enda uppförandekod för varje familj av referensvärden 
som de tillhandahåller (artikel 15.3).

Om den behöriga myndigheten finner att delar av en uppförandekod inte följer denna förord-
ning ska den underrätta den berörda administratören. Administratören ska inom 30 dagar efter 
mottagandet av en sådan underrättelse ändra uppförandekoden så att den följer denna förord-
ning (artikel 15.4).  

I förordningens artikel 16 föreskrivs om de krav som ska tillämpas på rapportörer under tillsyn 
när det gäller styrning och kontroll. Rapportörerna ska bland annat säkerställa att rapporte-
ringen och eventuella skönsmässiga bedömningar görs på ett oberoende sätt. Rapportörer un-
der tillsyn ska ha sådana effektiva system och kontroller som närmare definieras i artikel 16.2 
för att säkerställa att allt dataunderlag som rapporteras till administratören är tillförlitligt och 
skyddat mot otillbörlig påverkan. 

I artikel 16.3 konstateras det att om dataunderlaget baseras på expertbedömningar ska rappor-
törer under tillsyn utöver systemen och kontrollerna fastställa riktlinjer för hur skönsmässiga 
bedömningar får göras. När det är proportionerligt ska rapportörer under tillsyn beakta typen 
av referensvärde och dess dataunderlag. Rapportörer under tillsyn ska samarbeta fullt ut med 
administratören och den relevanta behöriga myndigheten vid revision och tillsyn av tillhanda-
hållandet av ett referensvärde (artikel 16.4). 

Referensvärde baserat på reglerade uppgifter 

Med referensvärde baserat på reglerade uppgifter avses ett referensvärde som fastställs genom 
tillämpning av en formel på grundval av dataunderlag som helt och hållet och direkt kommer 
från handelsplatser som närmare definieras i förordningen eller från fondandelsvärden för in-
vesteringsfonden (artikel 3.24). I förordningens artikel 17 nämns de artiklar som inte ska till-
lämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med referensvärden som är base-
rade på reglerade uppgifter. 
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Referensräntor

I förordningens artikel 18 föreskrivs att de särskilda kraven i bilaga I ska utöver eller som er-
sättning för kraven i artiklarna 4—16 tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i 
samband med referensräntor. 

Råvaruindex

Enligt förordningens artikel 19 ska de särskilda krav som anges i bilaga II tillämpas i stället 
för kraven i artiklarna 4.9 och 11.16 på tillhandahållande av och rapportering i samband med 
råvaruindex, såvida inte referensvärdet i fråga är ett referensvärde baserat på reglerade uppgif-
ter eller på uppgifter från rapportörer varav majoriteten är enheter under tillsyn. Inte heller ar-
tiklarna 24, 25 och 26 ska tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med 
råvaruindex. 

Kritiska referensvärden

Med kritiskt referensvärde avses enligt förordningens definition ett referensvärde som inte är 
ett referensvärde baserat på reglerade uppgifter och som uppfyller något av villkoren i artikel 
20.1 och som finns upptaget på den förteckning som kommissionen upprättar enligt den arti-
keln (artikel 3.25). I artikel 20 föreskrivs att kommissionen ska anta genomförandeakter för att 
upprätta och minst vartannat år se över en förteckning över sådana referensvärden som till-
handahålls av administratörer inom unionen som är kritiska referensvärden. I artikel 20.1 a—c 
anges villkoren för att ett referensvärde ska anses vara kritiskt.

När den behöriga myndigheten i en medlemsstat anser att en administratör under dess tillsyn 
tillhandahåller ett referensvärde som bör erkännas som kritiskt ska den meddela ESMA (arti-
kel 20.2). I meddelandet ska den behöriga myndigheten bedöma huruvida det, om referens-
värdet skulle upphöra ett dess tillhandahållande skulle baseras på dataunderlag eller en panel 
av rapportörer som inte längre representerar den underliggande marknaden eller ekonomiska 
verkligheten, negativt skulle påverka marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, kon-
sumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i dess medlemsstat (arti-
kel 20.3). ESMA ska yttra sig över den behöriga myndighetens bedömning och sända detta 
yttrande till kommissionen tillsammans med den behöriga myndighetens bedömning och 
kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med punkt 1 (artiklarna 20.4 och 20.5). 

Inom 15 arbetsdagar från och med dagen för tillämpningen av beslutet att införa ett kritiskt re-
ferensvärde i den förteckning som avses i artikel 20.1, ska administratören av det kritiska refe-
rensvärdet anmäla uppförandekoden till den relevanta behöriga myndigheten (artikel 15.5). 

I förordningens artikel 21.1 föreskrivs om de åtgärder som ska vidtas av en administratör av 
ett kritiskt referensvärde om administratören avser att upphöra att tillhandahålla detta refe-
rensvärde. På motsvarande sätt föreskrivs i artiklarna 21.2—21.4 om den behöriga myndighet-
ens skyldigheter och befogenheter i samband med att administratören informerar myndigheten 
om sin avsikt att upphöra att tillhandahålla referensvärdet eller när administratören av ett kri-
tiskt referensvärde ska avvecklas på grund av ett insolvensförfarande. 

I förordningens artikel 22 föreskrivs att när en administratör tillhandahåller ett kritiskt refe-
rensvärde ska administratören utan att det påverkar tillämpningen av unionens konkurrensrätt, 
vidta adekvata åtgärder för att se till att licenser och uppgifter som avser referensvärdet till-
handahålls samtliga användare på rättvisa, rimliga, transparenta och icke-diskriminerande 
villkor. 
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Förordningens artikel 23, där det föreskrivs om rapportering av kritiska referensvärden till 
administratörer, från administratörer till myndigheter och mellan myndigheter, ska tillämpas 
endast på kritiska referensvärden som baseras på information från rapportörer varav majorite-
ten är enheter under tillsyn. 

Administratören av ett eller flera kritiska referensvärden ska vartannat år till sin behöriga 
myndighet lämna en bedömning av förmågan hos varje kritiskt referensvärde som den tillhan-
dahåller för att mäta den underliggande marknadssituationen eller ekonomiska verkligheten 
(artikel 23.2). Om en rapportör under tillsyn som rapporterar till ett kritiskt referensvärde har 
för avsikt att upphöra att rapportera dataunderlag ska den utan dröjsmål skriftligen anmäla 
detta till administratören av referensvärdet, som utan dröjsmål ska informera sin behöriga 
myndighet. Dessutom ska administratören senast 14 dagar efter anmälan från rapportören, till 
sin behöriga myndighet översända en bedömning av hur referensvärdets förmåga att mäta den 
underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten påverkas. Den behöriga myndighet-
en ska för sin del baserat på denna bedömning utan dröjsmål informera ESMA, och i tillämp-
liga fall det kollegium som eventuellt inrättats, och göra sin egen bedömning av saken (artik-
larna 23.3 och 23.4). 

Administratörens behöriga myndighet har de befogenheter som anges i artiklarna 23.5—23.7 
att informera sin behöriga myndighet att under vissa förutsättningar bland annat kräva att de 
rapportörer som gjorde anmälan rapporterar dataunderlag till administratören i enlighet med 
administratörens metod, uppförandekoden och andra regler samt tillsammans med administra-
tören välja enheter som är skyldiga att rapportera dataunderlag. I det sammanhanget ska den 
behöriga myndigheten för en rapportör under tillsyn samarbeta med administratörens behöriga 
myndighet vid genomförandet av sådana åtgärder (artikel 23.8). Dessutom ska vid slutet av 
den period som avses i artikeln administratörens behöriga myndighet granska de åtgärder som 
vidtagits och upphäva en åtgärd om de villkor som anges i artikel 23.9 är uppfyllda. 

När ett kritiskt referensvärde ska upphöra att tillhandahållas ska varje rapportör under tillsyn 
som rapporterar till det referensvärdet fortsätta att rapportera dataunderlag (artikel 23.10). 
Administratören ska till den relevanta behöriga myndigheten anmäla om någon rapportör inte 
uppfyller kraven i artikel 23.6 så snart det rimligen är möjligt (artikel 23.11). Om ett referens-
värde är erkänt som ett kritiskt referensvärde i enlighet med förfarandet i artiklarna 20.2—
20.5 ska administratörens behöriga myndighet ha befogenhet att kräva dataunderlag i enlighet 
med artiklarna 23.5 och 23.6 endast från rapportörer under tillsyn beräknade i den behöriga 
myndighetens medlemsstat. 

Signifikanta referensvärden 

I förordningens artikel 24 definieras begreppet signifikanta referensvärden. Ett referensvärde 
som inte uppfyller något av villkoren i artikel 20.1 är emellertid signifikant när det används di-
rekt eller indirekt inom en kombination av referensvärden som en referens för finansiella in-
strument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos en investeringsfond som har ett 
totalt genomsnittsvärde på minst 50 miljarder euro, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets 
olika slags löptider under sex månader. Ett referensvärde är signifikant också när det inte har 
något eller mycket få lämpliga marknadsledda alternativ och det - om referensvärdet upphör 
att tillhandahållas, eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett full-
gott sätt representerar den underliggande marknaden eller ekonomiska verkligheten eller som 
är otillförlitligt - skulle uppstå en allvarlig och negativ påverkan på marknadernas integritet, 
den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll eller 
företag i en eller flera medlemsstater. 
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Kommissionen ges befogenhet att se över de beräkningsmetoder som används för att fastställa 
tröskelvärden minst vartannat år från och med den 1 januari 2018 (artikel 24.2). En administ-
ratör ska omgående underrätta sin behöriga myndighet om dess signifikanta referensvärde 
hamnar under tröskelvärdet (artikel 24.3). 

En administratör kan enligt förordningens artikel 25 välja att inte tillämpa de artiklar som 
nämns i artikel 25.1 på sitt signifikanta referensvärde, om den administratören anser att till-
lämpningen av en eller flera av dessa bestämmelser skulle vara oproportionerlig med hänsyn 
till referensvärdets art och effekter eller med hänsyn till administratörens storlek. Administra-
tören ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om sitt beslut att inte tillämpa en 
eller flera av de nämnda bestämmelserna och förse beslutet med kompletterande information 
om myndighetens begäran (artiklarna 25.2 och 25.6). Dessutom föreskrivs att om en administ-
ratör inte uppfyller eller flera av de krav som avses ovan ska administratören offentliggöra och 
upprätthålla en försäkran om efterlevnad där det tydligt anges varför det är lämpligt för admi-
nistratören att inte följa dessa bestämmelser (artikel 25.7). Den behöriga myndigheten har 
emellertid befogenheter att ålägga administratören att tillämpa denna bestämmelse och att en-
ligt den tidtabell som närmare anges i artikeln informera administratören om sitt tillämpnings-
beslut (artiklarna 25.3, 25.4 och 25.6). 

Enligt artikel 25.5 ska en behörig myndighet vid utövandet av sina tillsynsbefogenheter regel-
bundet se över huruvida dess bedömning fortfarande är giltig. 

Icke-signifikanta referensvärden

En administratör kan välja att på sina icke-signifikanta referensvärden inte tillämpa de i för-
ordningens artikel 26.1 nämnda artiklarna. Administratören ska i så fall offentliggöra och upp-
rätthålla en försäkran om efterlevnad där det tydligt anges varför det är lämpligt för administ-
ratören att inte följa dessa bestämmelser (artikel 26.3). En administratör ska omgående under-
rätta sin behöriga myndighet när den administratörens icke-signifikanta referensvärde översti-
ger det tröskelvärde som avses i artikel 24.1 a (artikel 26.2). Den relevanta myndigheten ska 
granska administratörens försäkran om efterlevnad och myndigheten kan be om ytterligare 
uppgifter av administratören och får kräva ändringar för att säkra efterlevnad av förordningen 
(artikel 26.4). 

På tillhandahållande av och rapportering i samband med referensvärden baserade på reglerade 
uppgifter (artikel 17) ska artiklarna 24 och 25 eller 26, beroende på vilken som är tillämplig, 
tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med referensvärden baserade på 
reglerade uppgifter som används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden 
som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultat hos 
investeringsfonder som har ett totalt värde på högst 500 miljarder euro, baserat på referens-
värdets olika slags löptider, i tillämpliga fall (artikel 17.2). 

Artiklarna 24, 25 och 26 ska inte tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband 
med referensrätt (18) och inte heller på tillhandahållande av och rapportering i samband med 
råvaruindex (artikel 19) (artiklarna 18.2 och 19.2).

Öppenhet och konsumentskydd

I förordningens artikel 27 föreskrivs att inom två veckor från införandet av en administratör i 
ESMA:s register ska administratören på ett sätt som säkerställer rättvis och enkel tillgång of-
fentliggöra en referensvärdesdeklaration för varje referensvärde eller, i förekommande fall, för 
varje familj av referensvärden som får användas inom unionen i enlighet med artikel 29. 
Samma förfarande ska tillämpas också när administratören börjar tillhandahålla ett nytt refe-
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rensvärde eller en familj av referensvärden. Administratören ska vid behov uppdatera refe-
rensvärdesdeklarationen, under alla omständigheter minst vartannat år. 

I artikeln preciseras referensvärdesdeklarationens innehåll och nämns vilka omständigheter 
som åtminstone ska ingå i den. 

En administratör ska offentliggöra, tillsammans med referensvärdesdeklarationen, ett förfa-
rande avseende de åtgärder den kommer att vidta vid eventuella ändringar av ett referensvärde 
som kan användas i unionen i enlighet med artikel 29, eller om ett sådant referensvärde upp-
hör att tillhandahållas. Detta förfarande får i tillämpliga fall utarbetas för familjer av referensv

Enheter under tillsyn, förutom sådana administratörer som avses i artikel 28.1 och som använ-
der ett referensvärde, ska sammanställa och upprätthålla väl underbyggda skriftliga planer som 
beskriver de åtgärder som de skulle vidta om ett referensvärde väsentligt förändrades eller 
upphörde att tillhandahållas. Om så är möjligt och lämpligt ska planerna ange ett eller flera al-
ternativa referensvärden som kan användas som referens för att ersätta de referensvärden som 
inte längre tillhandahålls, med en förklaring av varför dessa referensvärden skulle vara lämp-
liga alternativ. Enheter under tillsyn ska på begäran lämna dessa planer tillsammans med 
eventuella uppdateringar till den relevanta behöriga myndigheten, och ska låta dem åter-
speglas i avtalsförhållandet med kunderna (artikel 29.2). 

En enhet under tillsyn kan enligt förordningens artikel 29 använda ett referensvärde eller en 
kombination av referensvärden i unionen om referensvärdet tillhandahålls av en administratör 
i unionen och ingår i ESMA:s register. Om föremålet för ett prospekt som ska offentliggöras 
enligt direktiv 2003/71/EG eller direktivet 2009/65/EG utgörs av överlåtbara värdepapper eller 
andra investeringsprodukter som hänvisar till ett referensvärde ska emittenten, erbjudaren eller 
den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad se till att prospek-
tet även innehåller tydlig och väl synlig information om huruvida referensvärdet har tillhanda-
hållits av en administratör som ingår i ESMA:s register. 

I förordningens artikel 30 föreskrivs att för att ett referensvärde eller en kombination av refe-
rensvärden som tillhandahålls av en administratör som är belägen i ett tredjeland ska kunna 
användas i unionen i enlighet med artikel 29, ska referensvärdet och administrationen införas i 
ESMA:s register. Vidare föreskrivs i artikel 29 att kommissionen får anta ett genomförande-
beslut som gäller i tredjeländer registrerade administratörer, referensvärden och familjer av re-
ferensvärden. 

I förordningens artikel 31 nämns grunderna och villkoren för att ESMA ska kunna avregistrera 
en administratör i en tredjeland. 

I förordningens artikel 32 föreskrivs på vilka grunder enheter under tillsyn i unionen får an-
vända ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland, då kommission-
en har antagit en genomförandeförordning som gäller tredjelandet i fråga eller en där belägen 
administratör. En administratör i ett tredjeland ska inhämta ett förhandserkännande från den 
behöriga myndigheten i sin referensmedlemsstat på det sätt som föreskrivs i artikel 32. För att 
få ett sådant erkännande ska en administratör i ett tredjeland uppfylla vissa villkor (artikel 
32.2). 

Referensmedlemsstatens administratör i ett tredjeland ska bestämmas på det sätt som närmare 
framgår av artikeln. Om administratören ingår i samma koncern som en enhet under tillsyn är 
referensmedlemsstaten i princip den medlemsstat där den enheten är belägen. Om administra-
tören ingår i en grupp som innehåller fler än en enhet under tillsyn och är belägen i unionen 
ska referensmedlemsstaten vara den medlemsstat där det första antalet enheter under tillsyn är 

RP 151/2017 rd



55

belägna. Om de ovan nämnda punkterna inte är tillämpliga finns det i artikeln bestämmelser 
om hur medlemsstaten bestäms (artikel 32.4). 

Referensmedlemsstatens behöriga myndighet ska underrätta ESMA i det fall att ett referens-
värde uppfyller villkoren för ett signifikant eller ett icke-signifikant referensvärde, vilka anges 
i artikel 24 respektive 26. Det är i sista hand ESMA som beslutar om att erkänna en administ-
ratör eller återkalla erkännandet (artiklarna 32.5—32.8)

I förordningens artikel 33 föreskrivs att en administratör som är belägen i unionen och aukto-
riserad eller registrerad i enlighet med artikel 34, eller någon annan enhet under tillsyn i un-
ionen med en klar och väldefinierad roll inom en tredjelandadministratörs regelverk för kon-
troll eller redovisning som på ett effektivt sätt kan övervaka tillhandahållandet av ett referens-
värde, får hos sin relevanta behöriga myndighet ansöka om godkännande av ett referensvärde 
eller en familj av referensvärden för användning inom unionen. Dessutom anges i artikeln 
andra villkor för godkännande. 

En administratör eller en annan enhet under tillsyn ska lämna alla uppgifter som krävs till den 
behöriga myndigheten, som inom angiven tid ska fatta sitt beslut och underrätta ESMA om 
beslutet. Ett godkänt referensvärde eller en godkänd familj av referensvärden ska anses ha till-
handahållits av den administratör som ansökt om godkännande eller någon annan enhet under 
tillsyn. En administratör eller enhet under tillsyn ska förbli fullt ansvarigt för ett sådant refe-
rensvärde eller en sådan familj av referensvärden och för efterlevnaden av kraven enligt denna 
förordning. Den behöriga myndigheten har befogenhet att begära att den godkännande admi-
nistratören eller enheten under tillsyn låter godkännandet upphöra om villkoren inte längre är 
uppfyllda (artiklarna 33.2—33.6).

Auktorisation och registrering av en administratör

I förordningens artikel 34 föreskrivs om auktorisation och registrering av en administratör. En 
fysisk eller juridisk person belägen i unionen som har för avsikt att agera som administratör 
för referensvärden ska ansöka hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den per-
sonen är belägen. En auktoriserad eller registrerad administratör måste vid varje tidpunkt upp-
fylla de krav som fastställs i denna förordning och underrätta den behöriga myndigheten om 
eventuella väsentliga förändringar därav (artikel 34.2). 

Enligt förordningen ska ansökan göras inom 30 arbetsdagar från ingåendet av varje avtal med 
en enhet under tillsyn om att använda ett index som tillhandahålls av den sökande som refe-
rens för ett finansiellt instrument eller finansiellt avtal eller för att mäta resultatet i en investe-
ringsfond (artikel 34.3). Den sökande ska lämna alla uppgifter som krävs för att den behöriga 
myndigheten ska kunna fastslå att den sökande vid tidpunkten för auktorisationen eller regi-
streringen har vidtagit de åtgärder som krävs, och den relevanta myndigheten ska inom 15 ar-
betsdagar efter att ha tagit emot ansökan bedöma om ansökan är fullständig (artiklarna 34.4 
och 34.5). Den relevanta behöriga myndigheten ska besluta bevilja eller avslå ansökan inom 
fyra månader efter mottagandet av en fullständig ansökan och fatta ett beslut om att registrera 
eller att neka registrering av sökanden inom 45 arbetsdagar efter mottagandet av en fullständig 
ansökan (artikel 34.6). Den behöriga myndigheten ska meddela eventuella beslut om att be-
vilja auktorisation eller att registrera en ansökan till ESMA inom fem arbetsdagar från dagen 
för antagandet av nämnda beslut (artikel 34.7). 

Enligt förordningens artikel 35 får en behörig myndighet återkalla eller tillfälligt upphäva en 
administratörs auktorisation eller registrering. Detta är möjligt bland annat om administratören 
uttryckligen avstår från auktorisation eller registrering eller inte har tillhandahållit några refe-
rensvärden under de senaste 12 månaderna eller om administratören allvarligt och återkom-
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mande har brutit mot bestämmelserna i denna förordning. Den behöriga myndigheten ska un-
derrätta ESMA om sitt beslut inom fem arbetsdagar från antagandet av nämnda beslut (artikel 
35.2).

I artikel 35.3 föreskrivs om förfarandet i en situation där referensvärdets upphörande skulle ge 
upphov till force majeure eller motverka eller på annat sätt bryta mot villkoren för ett finansi-
ellt avtal eller finansiellt instrument eller mot reglerna för en investeringsfond. 

Enligt förordningens artikel 36 ska ESMA upprätta och föra ett offentligt register som inne-
håller information om identiteten på de administratörer som auktoriserats eller registrerats en-
ligt artikel 34 och de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen samt om identiteten på 
de administratörer som uppfyller villkoren i artikel 30, förteckningen över referensvärden och 
de behöriga myndigheter i tredjeland som ansvarar för tillsynen. Dessutom ska registret inne-
hålla information om identiteten på de administratörer som erhållit erkännande enligt villkoren 
i artikel 32, om förteckningen över referensvärden och, i tillämpliga fall, om de behöriga 
myndigheter i tredjeland som ansvarar för tillsynen samt om de referensvärden som har god-
känts i enlighet med förfarandet i artikel 33, identiteten på deras administratörer och identite-
ten på de administratörer eller enheter under tillsyn som beviljat godkännandet. Registret ska 
vara offentligt tillgängligt och ska vid behov uppdateras skyndsamt. 

Tillsynssamarbete

Enligt artikel 37 får en behörig myndighet under vissa förutsättningar delegera sina uppgifter 
enligt denna förordning till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat eller till 
ESMA.

En behörig myndighet får lämna ut information som den erhållit från en annan behörig myn-
dighet endast med dennas skriftliga godkännande eller i samband med rättsliga förfaranden 
(artikel 38).

Enligt förordningens artikel 39.1 får en behörig myndighet begära bistånd från en annan behö-
rig myndighet när det gäller inspektioner på plats eller utredningar. Den behöriga myndighet 
som mottar begäran ska samarbeta i den mån det är möjligt och lämpligt. En behörig myndig-
het som begär bistånd ska underrätta ESMA om detta. Om utredningen eller kontrollen har 
gränsöverskridande verkningar får de behöriga myndigheterna begära att ESMA åtar sig att 
samordna inspektionen på plats eller utredningen

Om en behörig myndighet mottar en begäran från en annan behörig myndighet om att utföra 
en inspektion på plats eller en utredning kan den själv utföra inspektionen på plats eller utred-
ningen eller tillåta att den behöriga myndighet som gjorde framställan deltar i en inspektion på 
plats eller en utredning eller också kan den utse revisorer eller andra sakkunniga för att stödja 
eller utföra inspektionen på plats eller utredningen (artikel 30.3). 

Behöriga myndigheter 

För administratörer och enheter under tillsyn ska varje medlemsstat utse den behöriga myn-
dighet som är ansvarig för att utföra uppgifterna enligt denna förordning och underrätta kom-
missionen och ESMA om detta (artikel 40.1). Om en medlemsstat utser mer än en behörig 
myndighet, ska den klart ange respektive myndighets uppdrag och utse en myndighet som ska 
ansvara för samordningen av samarbetet och informationsutbytet med kommunen, ESMA och 
andra medlemsstaters behöriga myndigheter (artikel 40.2). ESMA ska offentliggöra en för-
teckning över de behöriga myndigheterna (artikel 40.3).
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I förordningens artikel 41 föreskrivs om de behöriga myndigheternas befogenheter. I artikeln 
föreskrivs dessutom hur befogenheterna ska användas och att medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga åtgärder vidtagits så att behöriga myndigheter förfogar över de tillsyns- och utred-
ningsbefogenheter som behövs för att de ska kunna uppfylla sina skyldigheter. 

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

I förordningens artikel 42 föreskrivs att medlemsstaterna ska ge de behöriga myndigheterna 
befogenhet att påföra lämpliga administrativa sanktioner och vidta andra administrativa åtgär-
der åtminstone i fråga om överträdelser som räknas upp i artikel 42.1 a och b, dock utan att det 
påverkar de behöriga myndigheternas tillsynsbefogenheter eller rätt att ålägga straffrättsliga 
påföljder. Dessa administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska vara effek-
tiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa regler om 
administrativa sanktioner när överträdelser är föremål för straffrättsliga påföljder enligt deras 
nationella rätt. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och ESMA om berörda straff-
rättsliga bestämmelser senast den 1 januari 2018. Kommissionen och ESMA ska utan dröjs-
mål underrättas om eventuella ändringar av bestämmelserna (artikel 42.3). 

I förordningens artikel 42.2 räknas upp de administrativa påföljder och åtgärder som behöriga 
myndigheter åtminstone ska ha rätt att påföra respektive vidta. Bland annat nämns administra-
tiva sanktionsavgifter som är minst tre gånger så höga som den vinst som har gjorts eller de 
förluster som undvikits genom överträdelsen, om dessa kan fastställas (42.2 h). I artikel 42.2 g 
föreskrivs att en fysisk person, beroende på överträdelsens art, maximalt kan påföras 500 000 
eller 100 000 euro i administrativa sanktionsavgifter. En juridisk person kan enligt artikel 42.2 
h påföras maximala administrativa sanktionsavgifter till ett belopp på minst 1 000 000 euro el-
ler 10 procent av dess totala årliga omsättning enligt det senaste bokslut som har godkänts av 
ledningsorganet eller minst 250 000 euro eller 2 procent av dess totala årliga omsättning enligt 
det senaste bokslut som har godkänts av ledningsorganet. 

Dessutom får medlemsstaterna föreskriva att behöriga myndigheter enligt nationell rätt ska ha 
rätt att påföra högre ekonomiska sanktioner än dem som fastställs i förordningen (artikel 
42.4). Vid fastställandet av typ och nivå på de administrativa sanktionerna och andra administ-
rativa påföljder ska de behöriga myndigheterna beakta alla relevanta omständigheter, inbegri-
pet, i förekommande fall överträdelsens allvar och varaktighet samt hur kritiskt referensvärdet 
är med avseende på den finansiella stabiliteten och realekonomin. 

Enligt förordningens artikel 44 ska en medlemsstat se till att lämpliga åtgärder har vidtagits 
för att ge de behöriga myndigheterna alla befogenheter som är nödvändiga för att hålla kon-
takter med rättsliga myndigheter inom deras jurisdiktion för att få särskild information om 
brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden som har inletts på grund av aktuella överträ-
delser av denna förordning. De behöriga myndigheterna ska vidarebefordra den informationen 
till andra behöriga myndigheter och ESMA så att de kan uppfylla sin skyldighet att samarbeta 
vid tillämpningen av denna förordning. 

Om inte annat följer av förordningens artikel 45.2 ska en behörig myndighet enligt artikeln of-
fentliggöra beslut om att påföra en administrativ sanktion eller annan administrativ åtgärd på 
sin officiella webbplats. Dessutom ska ESMA årligen tillhandahållas anonyma uppgifter i ag-
gregerad form om alla administrativa sanktioner och åtgärder som påförts i enlighet med arti-
kel 42.

RP 151/2017 rd



58

Kollegier 

I förordningens artikel 46 föreskrivs om ett kollegium som den behöriga myndigheten inrättar 
för vissa kritiska referensvärden. Kollegiet ska bestå av administratörens behöriga myndighet, 
ESMA och de behöriga myndigheterna för rapportörer under tillsyn. Behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater ska under vissa förutsättningar ha rätt att vara medlemmar i kollegiet. I 
förordningen finns bestämmelser om kollegiets samarbete och beslutsprocess. 

Samarbete med ESMA och tystnadsplikt

I förordningens artikel 47 föreskrivs om samarbete med ESMA. I artikel 48 finns bestämmel-
ser om tystnadsplikt. 

Utövandet av delegeringen samt övergångsbestämmelser och slutbestämmelser 

I förordningens artikel 49 föreskrivs om kommissionens befogenheter att anta delegerade ak-
ter. I artikel 50 föreskrivs om kommittéförfarandet. I artikel 51 finns övergångsbestämmelser. 
Enligt övergångsbestämmelserna ska en indexleverantör ansöka om auktorisation eller regi-
strering i enlighet med artikel 34 senast den 1 januari 2020. I artikel 52 föreskrivs om tidsfrist 
för uppdatering av prospekt och viktiga faktablad, i artikel 53 om ESMA:s översyner, i artikel 
54 om översyn samt i artikel 55 om hänvisningar i sådana anmälningar som avses i mark-
nadsmissbruksförordningen. I artikel 56 föreskrivs om den ändring av artikel 19 i marknads-
missbruksförordningen som har tillämpats sedan den 3 juli 2016. I artikel 57 föreskrivs om 
ändringar i direktiv 2008/48/EG och direktiv 2014/17/EU. De bestämmelserna gäller uppgifter 
som ska lämnas i avtal om konsumentkrediter och avtal om bostadskrediter när kreditavtalet 
hänvisar till ett referensvärde. 

Förordningens bilagor

I förordningens bilaga I finns bestämmelser om referensräntor och i bilaga II om råvaruindex. 

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Europaparlamentet och rådet antog våren 2016 förordning (EU) 2016/679 om skydd för fy-
siska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av såd-
ana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, nedan allmänna dataskyddsförord-
ningen. Förordningen blir 25.5.2018 allmänt tillämplig i medlemsstaterna. Den ersätter per-
sonuppgiftsdirektivet (95/46/EG) från år 1995 och personuppgiftslagen (523/1999) varmed di-
rektivet genomfördes nationellt, till de delar som förordningen tillämpas på behandling av per-
sonuppgifter.

Den allmänna dataskyddsförordningen fastställer regler för skydd av fysiska personer vid be-
handling av personuppgifter samt regler för det fria flödet av sådana uppgifter. Förordningen 
ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automa-
tisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer 
att ingå i ett register (artikel 2.1). Den allmänna dataskyddsförordningen ska inte tillämpas på 
behandling av personuppgifter som behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, för-
hindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även 
ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten (artikel 
2.2 d). När behöriga myndigheter för sådana syften som räknas upp ovan behandlar person-
uppgifter som hör till tillämpningsområdet för den allmänna dataskyddsförordningen ska de i 
stället tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att före-
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bygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, ne-
dan dataskyddsdirektivet. Dataskyddsdirektivet ska nationellt sättas i kraft senast den 6 maj 
2018. 

Justitieministeriet tillsatte i februari 2016 en arbetsgrupp, nedan TATTI-arbetsgruppen, för ut-
redning av behovet av nationella lagstiftningsåtgärder som den allmänna dataskyddsförord-
ningen förutsatte samt för beredning av de ändringar som förordningen förutsatte i den all-
männa nationella lagstiftningen om behandling av personuppgifter och för koordinering av be-
redningsarbetet som syftade till justeringar i speciallagstiftningen (OM 1/41/2016; 
OM006:00/2016). Också för genomförandet av dataskyddsdirektivet har en arbetsgrupp till-
satts med uppdrag att bereda ett förslag till allmän lagstiftning om saken (OM 21/41/2016). 
Dessutom har i anslutning till TATTI-arbetsgruppen forskare vid IPR University Center, 
Helsingfors universitet och Lapplands universitet i ett av statsrådets kansli finansierat projekt 
för det nationella genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen, utrett förhållandet 
mellan den gällande speciallagstiftningen och den rättsliga grunden för den allmänna data-
skyddsförordningen. Utredningen visade att den rättsliga grunden för bestämmelserna till 
största det stämde överens med den allmänna dataskyddsförordningen, men att det emellertid 
var skäl att ministerierna utifrån de kommentaterar som framfördes i rapporten för sitt eget 
förvaltningsområdes vidkommande justerade bestämmelserna om behandling av personupp-
gifter (Olli Pitkänen (red.): Tietosuojasäädösten muutostarve. Statsrådets publikationsserie 
41/2017, s. 11—13). 

Trots att lagförslagen i denna proposition till största del kan anses stämma överens med den 
allmänna dataskyddsförordningen, blir det till följd av förordningen eventuellt nödvändigt att 
göra vissa ändringar i bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Det är framför allt 
skäl att kontrollera att bestämmelserna inte innehåller andra justeringar än sådana som är till-
låtna enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Också eventuella begränsningar av regi-
strerades rättigheter enligt personuppgiftslagen måste bedömas i förhållande till artikel 23 i 
den allmänna dataskyddsförordningen, där det föreskrivs om förutsättningarna för begränsning 
av rättigheter och skyldigheter enligt förordningen. Det är emellertid ändamålsenligt att 
granska eventuella ändringsbehov som en större helhet först efter att MiFID II ich MiFIR har 
satts i kraft. Ett hinder för en grundligare förhandsberedning utgör i detta sammanhang den 
omständigheten att den allmänna dataskyddsförordningen kommer att tillämpas först efter 
MiFID II och MiFIR och att det blir nödvändigt att göra ändringar i samma bestämmelser re-
dan med anledning av genomförandet av MiFID II och MiFIR. Därför föreslås inte ännu i 
denna proposition med anledning av den allmänna dataskyddsförordningen några ändringar i 
den gällande finansmarknadslagstiftningen.

2.3 Bedömning av nuläget

2.3.1 Allmänt

För att direktivet ska kunna sättas i kraft måste ändringar göras i de gällande lagarna om inve-
steringstjänster, handel med finansiella instrument, Finansinspektionen och gräsrotsfinansie-
ring samt i ett flertal andra lagar. Förordningen förutsätter också att flera bestämmelser som 
för närvarande ingår i den nationella lagstiftningen upphävs. Exempelvis de bestämmelser om
transparens i handeln med finansiella instrument som ingår i lagen om handel med finansiella 
instrument måste upphävas. Bestämmelserna ska i fortsättningen baseras på den direkt till-
lämpliga förordningen. 

I samband med att direktivet sätts i kraft föreslås bestämmelser om sådana skyldigheter som 
avses i direktivet, utan några ytterligare nationella regleringar som inte är baserade på direkti-
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vet. Finansinspektionen uppger att det utifrån nuvarande praxis inte konstaterats förekomma 
några sådana brister på den finländska marknaden som skulle förutsätta utfärdande av nation-
ella bestämmelser utöver direktivets krav, exempelvis med tanke på investerarskyddet. Ett un-
dantag i detta avseende utgör emellertid de i den nuvarande nationella lagstiftningen ingående 
bestämmelserna om offentliga insiderregister, som föreslås förbli i kraft. Ett annat reglerings-
område där direktivet tillåter ytterligare nationella bestämmelser är förvaring av kundmedel. 
Det föreslås emellertid inga ytterligare nationella bestämmelser om kundmedel. 

Direktivet och förordningen innehåller flera genomförandebefogenheter för kommissionen då 
den antar detaljerade tekniska standarder och delegerade akter. Det innebär att det återstår ett 
mycket litet utrymme för nationella regleringslösningar. Detta understryks av att regleringarna 
på nivå II nästan utan undantag har utfärdats som direkt tillämpliga förordningar. En omstän-
dighet som ytterligare kringskär möjligheterna till nationella regleringar är ESMA:s detalje-
rade riktlinjer för den närmare tolkningen av bestämmelserna i fråga. ESMA har uppställt som 
mål att i fortsättningen eftersträva allt mera detaljerade riktlinjer samt att förenhetliga med-
lemsstaternas tillsynsåtgärder. Av denna anledning är det konsekvent att vid genomförandet av 
bestämmelserna använda text som stämmer överens med direktivet, samtidigt som utrymmet 
för tolkning blir mindre och den gränsöverskridande verksamheten underlättas. 

En förutsättning för att omfattande och detaljerade regleringar och riktlinjer ska kunna utfär-
das på en lägre nivå i Europa är, liksom också för den framtida tolkningspraxisen att detaljmo-
tiveringen till nationella lagförslag inte ger upphov till eventuella tolkningskonflikter mellan 
europeisk och nationell lagstiftning. 

2.3.2 Lagen om investeringstjänster

En förutsättning för det nationella genomförandet av direktivet är att vissa av bestämmelserna 
i lagens 1 kap. om tillämpningsområdet och om undantag från detta ändras i överensstäm-
melse med direktivet. I synnerhet direktivets nya undantagsbestämmelser har ett snävare till-
lämpningsområde och ställer dessutom flera villkor för tillämpningen. Vidare ska definitionen 
av begreppet finansiella instrument preciseras bland annat genom att i den nämns utsläppsrät-
ter. 

Det föreslås att direktivets artikel 3 om frivilliga undantag genomförs fullt ut i nationellt hän-
seende. Genom bestämmelserna kan på personerna i fråga under nämnda förutsättningar till-
lämpas endast vissa av lagens bestämmelser. Syftet med förslaget är att främja mindre aktö-
rers, inklusive enskilda näringsidkares möjligheter att verka på marknaden. De föreslagna be-
stämmelserna innebär en lägre tröskel för marknadstillträde och är ägnad att öka konkurrensen 
på finansmarknaden. För att trygga ett tillräckligt investerarskydd föreslås att på personerna i 
fråga på dete sätt som direktivet förutsätter dock tillämpas de centrala bestämmelserna i lagen 
om investeringstjänster om beviljande av verksamhetstillstånd, om förfarandet och om organi-
sering av verksamheten. Personerna i fråga förbjuds också att inneha kundmedel. 

Bedrivande av investeringsverksamhet

Genom den gällande lagen om investeringstjänster har MiFID I -direktivet satts i kraft. I av-
snitt A i bilaga I räknas de tjänster och verksamheter upp som betraktas som investeringstjäns-
ter respektive investeringsverksamhet. Lagen om investeringstjänster tillämpas på affärsverk-
samhet genom vilken investeringstjänster tillhandahålls. I lagen finns inga bestämmelser om 
bedrivande av investeringsverksamhet. I lagens 1 kap. 1 § 2 mom. föreskrivs om undantag i 
fråga om tillämpningsområdet, enligt vilken en sådan verksamhetsutövare som för egen räk-
ning handlar med finansiella instrument och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster 
omfattas av lagens tillämpningsområde endast i det fall att de i momentet angivna förutsätt-
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ningarna är uppfyllda. Bestämmelsen motsvarar det undantag i fråga om tillämpningen som 
föreskrivs i MiFID I (artikel 2.1 d) samt 1 § 1 och 2 mom. i lagen om investeringstjänster. En-
ligt den allmänna motiveringen till regeringens proposition med förslag till den sistnämnda la-
gen (RP 43/2007 rd) tas i lagen i enlighet med direktivet in ett sådant undantag i fråga om till-
lämpningsområdet att lagen ska tillämpas på företag som uteslutande bedriver handel för egen 
räkning endast ifall företaget bedriver sådan verksamhet av typen marknadsgarantrörelse eller 
värdepappersförmedlarrörelse som enligt den gällande lagen är tillståndspliktig. Enligt detalj-
motiveringen till paragrafen omfattar det i lagen ingående begreppet investeringstjänster också 
bedrivande av sådan investeringsverksamhet som avses i direktivet.

I MiFID II definieras investeringstjänster och -verksamhet på motsvarande sätt som i MiFID I, 
men i definitionen av begreppet investeringstjänster nämns den nya tjänsten drift av en organi-
serad handelsplattform. 

I artikel 2.1 d i MiFID II föreskrivs om undantag i fråga om tillämpningsområdet. Bestämmel-
sen har ändrats jämfört med MiFID I. MiFID II ska inte tillämpas på personer som för egen 
räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller de-
rivat av dessa och som inte tillhandahåller några andra investeringstjänster eller utför någon 
annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller ut-
släppsrätter eller derivat av dessa om inte sådana personer 

a) är marknadsgaranter,

b) är medlemmar av eller deltagare på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplatt-
form eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller 

d) handlar för egen räkning vid utförande av kundorder.

Enligt direktivets ingress (stycke 23) ska personer som handlar för egen räkning när de utför 
order för kunder, under förutsättning att de inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfre-
kvenshandel, omfattas av detta direktivs tillämpningsområde och bör inte beviljas något un-
dantag.

I direktivet definieras inte begreppen tillhandahållande av investeringstjänster och bedrivande 
av investeringsverksamhet. I direktivet finns flera artiklar där båda funktionerna nämns och 
artiklar där endast tillhandahållande av investeringstjänster nämns. Termen investeringstjänst 
anger dock att motparten till tillhandahållaren är en kund. I direktivet definieras begreppet 
kund så att därmed avses en fysisk eller juridisk person till vilken ett värdepappersföretag till-
handahåller investerings- eller sidotjänster. Då tjänster tillhandahålls är finns det alltid en 
kund med i bilden. Termen investeringsverksamhet anger däremot att det är fråga om företa-
gets egen verksamhet. Exempelvis enligt direktivets artikel 16.7 ska ett värdepappersföretags 
bokföring inbegripa inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikat-
ion som åtminstone avser transaktioner som genomförts vid handel för egen räkning och till-
handahållande av kundordertjänster som rör mottagande, vidarebefordran och utförande av 
kundorder (första stycket). Enligt stycke 57 i ingressen bör dessa registreringar säkerställa att 
det finns underlag för villkoren för varje order som kunder har lämnat och att dessa motsvarar 
de transaktioner som värdepappersföretaget har slutfört och påvisar beteenden som kan vara 
relevanta när det gäller marknadsmissbruk, inklusive när firman handlar för egen räkning. 

De krav som gäller verksamhet enligt direktivets artikel 16.7 nämns dessutom i kommission-
ens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföre-
tag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. I förordningen föreskrivs bland annat 
om dokumentation av transaktioner och utförande av order samt om inspelning av telefonsam-
tal och bevarande av elektronisk kommunikation. 

I artikel 2.1 d i MiFID II preciseras villkoren för att handel som en person bedriver för egen 
räkning ska höra till direktivets tillämpningsområde. Undantaget i fråga om tillämpningsom-
rådet i 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster ska ändras i överensstämmelse med MiFID 
II. I direktivet finns ett flertal bestämmelser som ska tillämpas på utförande av investerings-
verksamhet. Av lagen om investeringstjänster ska framgå ett värdepappersföretags skyldighet-
er i anslutning till transaktioner då det i samband med utförande av kundorder handlar för 
egen räkning. Det är skäl att i lagen föreskriva om motsvarande skyldigheter som i direktivet 
när det gäller bedrivande av investeringsverksamhet. Av dessa skäl finns det inget behov att 
ändra de procedurbestämmelser om investerarskydd som gäller tillhandahållande av investe-
ringstjänster till kunder.

Förvaring av finansiella instrument som sidotjänster

I lagen om investeringstjänster föreskrivs om förvaring av finansiella instrument som en inve-
steringstjänst och om annan förvaring av finansiella instrument än sådan som avses i 1 kap. 11 
§ 9 punkten. I den gällande lagen avses med förvaring av finansiella instrument som sidotjäns-
ter sådan förvaring av finansiella instrument som avses i lagen om värdepapperskonton samt 
verksamhet som kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet, dock inte för egen räkning. Enligt MiFID I avses med sidotjänster enligt bilaga I av-
snitt B förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat 
värdepappersförvaring och liknande tjänster, exempelvis handhavande av kontanta medel eller 
finansiella säkerheter.

I samband med att lagen om investeringstjänster stiftades genomfördes en sådan ändring att 
förvaringsverksamheten ändrades från en sidotjänst till en i regel tillståndspliktig investerings-
tjänst. Detta är enligt förarbetena till lagen om investeringstjänster (RP 32/2012 rd) en av pro-
positionens centrala ändringar. I motiveringen konstateras att avsikten med ändringen är att 
främja kundskyddet genom effektivare reglering av tillhandahållandet av förvaringstjänster för 
finansiella instrument och tillsynen över det. Enligt motiveringen motsvarar den föreslagna 
ändringen huvudsakligen kommissionens förslag av den 20 oktober 2011, COM(2011) 656 
slutlig, till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument 
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG. Enligt kommiss-
ionens förslag ska förvaring och förvaltning av finansiella instrument för kunders räkning inte 
klassificeras som sidotjänster utan som investeringstjänster. Denna förutsedda ändring har inte 
genomförts i MiFID II, där det föreskrivs att förvaring och förvaltning av finansiella instru-
ment för kunders räkning är en sådan sidotjänst som avses i direktivets bilaga I avsnitt B 
punkt 1.

Den sistnämnda punkten har efter att MiFID II antagits ändrats i samband med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i 
Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. Sidotjänster är enligt MiFID II förvaring och 
administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförva-
ring och liknande tjänster, såsom handhavande av kontanta medel/finansiella säkerheter, med 
undantag av förvaltning av värdepapper på högsta nivå enligt förordning (EU) nr 909/2014 
avsnitt A punkt 2 ”central kontoföringstjänst”.
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Enligt förslaget ska lagen om investeringstjänster ändras så att i den inte längre föreskrivs om 
tillhandahållande av förvaring av finansiella instrument som en investeringstjänst. Tillhanda-
hållande av förvaring och förvaltning av finansiella instrument för kunders räkning på det sätt 
som avses i MiFID II borde i lagen om investeringstjänster regleras som en sidotjänst som ett 
värdepappersföretag som beviljats verksamhetstillstånd får tillhandahålla utöver investerings-
tjänster. 

Enligt definitionen i lagen om värdepapperskonton avser begreppet förvaring avtalsbaserad 
förvaltning av värdepapper för kunders räkning, då värdepapperen i avtalet specificeras enligt 
slag och antal. Enligt lagen får den verka som förvarare som bedriver förvaring enligt 2 kap. 1 
eller 2 § i lagen om investeringstjänster eller enligt 2 kap. 16 § 2 mom. i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller i egenskap av innehavare av för-
valtningskonto enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton (827/1991). Förvaring är tillåten för 
värdepappersföretag som i enlighet med lagen om investeringstjänster beviljats verksamhets-
tillstånd och för utländska företag som enligt 4 eller 5 kap. i lagen om investeringstjänster har 
tillstånd eller rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland samt enligt något annat till-
stånd till kreditinstitut och fondbolag som har rätt att tillhandahålla investeringstjänster. Enligt 
förarbetena (RP 32/2012 rd) är det viktigt att kunderna skyddas genom bestämmelser om de 
krav som ställs på verksamheten och dess utövare. 

På grund av den föreslagna ändringen i lagen om investeringstjänster är det nödvändigt att ju-
stera begreppet förvarare som definieras i lagen om värdepapperskonton. Enligt lagens förar-
beten är det viktigt att reglera den verksamhet som bedrivs av företag som bedriver förvaring. 
Som förvarare kan enligt lagen om värdepapperskonton verka värdepappersföretag och ut-
ländska företag som i enlighet med 4 eller 5 kap. i lagen om investeringstjänster har tillstånd 
eller rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland samt med stöd av något annat tillstånd 
finländska och utländska kreditinstitut och finländska eller utländska fondbolag. Det krävs inte 
att företagen i fråga enligt sitt verksamhetstillstånd uttryckligen har rätt att förvara finansiella 
instrument. Det är skäl att justera begreppet förvarare som används i lagen om värdepappers-
konton så att med förvarare avses ett sådant företag enligt den nuvarande definitionen som en-
ligt sitt verksamhetstillstånd för kunders räkning får bedriva förvaring och förvaltning av fi-
nansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster. Eftersom ett fondbolag en-
ligt direktivet om placeringsfonder 2009/65/EG får tillhandahålla endast förvaring och för-
valtning av andelar i företag som driver investeringsverksamhet, får som förvarare verka end-
ast fondbolag som har tillstånd för sådan verksamhet. Det är skäl att ändra 5 § 2 mom. 3 punk-
ten i lagen om investeringstjänster så att den stämmer överens med placeringsfondsdirektivet. 
Ett fondbolag får tillhandahålla endast förvarings- och förvaltningstjänster avseende andelar i 
placeringsfonder och fondföretag på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 3 § 7 punkten i lagen om 
investeringstjänster. Endast reglerade företag får i fortsättningen verka som förvarare. Det kan 
anses att begreppet förvaring som används i lagen om värdepapperskonton inte står i konflikt 
med begreppet förvaring av finansiella instrument som i MiFID II klassificeras som en sido-
tjänst.

Enligt lagen om värdepapperskonton kan, utöver de aktörer som nämns ovan, som förvarare 
verka den som bedriver förvaring i egenskap av innehavare av förvaltningskonto enligt 5 a § i 
lagen om värdeandelskonton. Enligt paragrafens 3 mom. kan värdepapperscentralen som kon-
toinnehavare godkänna också ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att till-
handahålla förvaring av finansiella instrument som investeringstjänster. Det är skäl att ändra 
lagrummet i överensstämmelse med MiFID II så att som kontoinnehavare kan godkännas ett 
kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att för kunders räkning också som sido-
tjänster tillhandahålla förvaring och förvaltning av finansiella instrument. 
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Uppgifter som ska lämnas i ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd

I lagen om investeringstjänster föreskrivs om utredningar som ska fogas till ett värdepappers-
företags ansökan om verksamhetstillstånd (3 kap. 1 §). Enligt lagen kan genom förordning av 
finansministeriet utfärdas bestämmelser om vilka utredningar som ska fogas till ansökan. Fi-
nansministeriet har genom en förordning (234/2014) av den 20 mars 2014 utfärdat bestämmel-
ser om vilka utredningar som ska fogas till värdepappersföretags ansökan om verksamhetstill-
stånd. 

I artikel 7 i MiFID II föreskrivs i sak på motsvarande sätt som i MiFID I om förfaranden för 
att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation. Med avvikelse från MiFID I innehåller ar-
tikeln en förpliktande bestämmelse enligt vilken ESMA ska utarbeta förslag till tekniska stan-
darder för tillsyn i fråga om sådana i artikeln nämnda uppgifter som ska lämnas i samband 
med ansökan om auktorisation samt förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte 
att fastställa standardformulär och förfaranden. 

Kommissionen har med stöd av artikel 7 antagit den delegerade förordningen (EU) ../.. om
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om uppgifter och 
krav i anslutning till behandling av värdepappersföretags ansökningar om auktorisation. För-
ordningen innehåller detaljerade bestämmelser om uppgifter som ska ingå i värdepappersföre-
tags ansökningar om auktorisation. Dessutom föreskrivs i förordningen om krav gällande vär-
depappersföretag som är fysiska personer och om krav gällande aktieägare som har en bety-
dande ägarandel i ett värdepappersföretag samt om omständigheter som kan utgöra hinder för 
en effektiv tillsyn. 

Det är skäl att justera de bestämmelser i 3 kap. i lagen om investeringstjänster som gäller ut-
redningar som ska fogas till värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd så att 
de stämmer överens med MiFID II, med beaktande av de bestämmelser som ingår i kommiss-
ionens ovan nämnda direkt tillämpliga delegerade förordningar. 

Aktieägares tillförlitlighet

Enligt MiFID II får en behörig myndighet inte bevilja ett värdepappersföretag auktorisation 
innan myndigheten har meddelats sådana fysiska eller juridiska personers namn som direkt el-
ler indirekt är aktieägare eller äger ett kvalificerat innehav samt antalet andelar som dessa in-
nehar. Den behöriga myndigheten ska kunna förvissa sig om de aktieägares eller medlemmars 
lämplighet som har kvalificerade innehav, med beaktande av behovet att säkerställa att dessa 
värdepappersföretag leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Definitionen av begreppet kvalifice-
rat innehav i artikel 4 i MiFID II stämmer överens med definitionen i MiFID I som ändrades 
efter att direktivet antagits.

I 3 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om betydande ägares tillförlitlighet. En-
ligt paragrafen ska den vara tillförlitlig som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett 
värdepappersföretags aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt 
som samtliga aktier i företaget medför. Enligt MiFID II avses med kvalificerat innehav en di-
rekt eller indirekt ägarandel i ett värdepappersföretag som motsvarar 10 procent eller mera av 
kapitalet eller av rösträtterna enligt artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2004/109/EG med beaktande av villkoren för sammanslagning av dessa enligt artikel 12.4 
och 12.5 i det direktivet, eller som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av det värdepappersföretag som ägarandelen avser. I definitionen hänvisas till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad 
och om ändring av direktiv 2001/34/EG. Definitionen av begreppet betydande ägare i 3 kap. 4 
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§ i lagen om investeringstjänster är inte helt överensstämmande med definitionen av begreppet 
kvalificerat innehav i MiFID II. Det är skäl att i lagen ta in den definitionen och justera 3 kap. 
4 § i överensstämmelse med direktivet. 

Förvärv av ägarandelar i värdepappersföretag

I lagen om investeringstjänster föreskrivs om skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av 
aktier. I lagen om investeringstjänster och i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Fi-
nansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar. Enligt lagen om investeringstjäns-
ter ska genom förordning av statsrådet föreskrivas om vilka uppgifter som ska fogas till an-
mälningar om förvärv och avyttring (7 kap. 14 § 7 mom.). Den gällande regleringen stämmer 
överens med MiFID I. 

Bestämmelserna i MiFID II om anmälan och bedömning av föreslagna förvärv stämmer i sak 
överens med MiFID I. Enligt artikel 13.4 i MiFID II ska medlemsstaterna se till att en förteck-
ning görs allmänt tillgänglig med de uppgifter som krävs för bedömningen och som måste 
lämnas till de behöriga myndigheterna vid den tid för underrättelsen som avses i artikel 11.1. I 
direktivet föreskrivs också att ESMA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för 
att upprätta en uttömmande förteckning över uppgifter enligt artikel 13.4, som tilltänkta för-
värvare ska foga till sin underrättelse, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här 
artikeln (artikel 12.8). I den sistnämnda punkten föreskrivs om den behöriga myndighetens rätt 
att under bedömningsperioden begära ytterligare uppgifter som krävs för att slutföra bedöm-
ningen. I MiFID I föreskrivs om motsvarande befogenhet för ESMA. 

Sådana tekniska standarder för tillsyn som nämns ovan har inte upprättats när denna proposit-
ion avlåts. Det bör därför anses att det i detta skede inte finns något behov att ändra den be-
stämmelse i lagen om investeringstjänster som bemyndigar statsrådet att genom förordning fö-
reskriva om de uppgifter som ska fogas till anmälningar om förvärv. 

Begreppet utländska värdepappersföretag samt tredjelandsföretags filialetablering och till-
handahållande av tjänster i Finland

I den gällande lagen om investeringstjänster definieras begreppet utländska värdepappersföre-
tag så att därmed avses fysiska och juridiska personer som affärsmässigt tillhandahåller inve-
steringstjänster och som i någon annan stat än i Finland har fått auktorisation motsvarande så-
dant verksamhetstillstånd som avses i 3 kap. 1 §. Som utländska värdepappersföretag betraktas 
enligt gällande lag utländska EES-värdepappersföretag och värdepappersföretag i tredjeländer. 
Med det sistnämnda begreppet avses utländska värdepappersföretag som av ett tredjelands till-
synsmyndighet har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster. Definitionen anses in-
begripa sådana i en annan EES-stat auktoriserade kreditinstitut som enligt auktorisationen har 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster.

I MiFID II definieras begreppet företag i tredjeländer, varmed avses företag som skulle vara 
värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller ägnar sig åt investerings-
verksamhet, eller ett värdepappersföretag om dess huvudkontor eller säte vore beläget inom 
unionen. I direktivet föreskrivs att en medlemsstat får kräva att ett tredjelandsföretag som av-
ser att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamheter med eller utan 
eventuella sidotjänster till icke-professionella kunder eller professionella kunder i den mening 
som avses i avsnitt II bilaga II på dess territorium etablerar en filial i den medlemsstaten. I den 
direkt tillämpliga MiFIR-förordningen föreskrivs att ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster eller utföra investeringsverksamheter till godtagbara motparter och pro-
fessionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i direktivets bilaga II. 
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Den ovan nämnda bestämmelsen i MiFID II ska enligt förslaget fogas till lagen om investe-
ringstjänster. Bestämmelserna i lagens 5 kap. om tredjeländers värdepappersföretags filialeta-
blering och tillhandahållande av tjänster föreslås bli ändrade i överensstämmelse med MiFID 
II. Begreppet utländska värdepappersföretag används i flera av lagens paragrafer. Det är skäl 
att precisera definitionen så att därmed avses värdepappersföretag från andra EES-stater och 
sådana kreditinstitut i andra EES-stater vilkas auktorisation ger rätt att tillhandahålla investe-
ringstjänster samt tredjelandsföretag. Den sålunda ändrade definitionen stämmer i sak överens 
med den nuvarande definitionen. 

Förvaltnings- och styrningssystem

I fråga om förvaltningen och styrningen av värdepappersföretag hänvisas i lagen om investe-
ringstjänster till 7 och 8 kap. i kreditinstitutslagen. I direktivet förutsätts att värdepappersföre-
tagen och deras ledningsorgan uppfyller kraven i kreditinstitutsdirektivets artiklar 88 och 91, 
som nationellt satts i kraft genom bestämmelserna i kreditinstitutslagens 7 kap. I MiFID II in-
går emellertid i förhållande till kraven i kreditinstitutslagens 7 kap. sådana krav gällande vär-
depappersföretags högsta förvaltningsorgan samt bestämmelserna om förvaltnings- och styr-
ningssystemen som uttryckligen har samband med värdepappersföretags affärsverksamhet. 
Värdepappersföretag ska till exempel förvaltas på ett sunt och ansvarsfullt sätt som främjar 
kundernas intressen och marknadens integritet. Av denna anledning är det skäl att till lagen 
om investeringstjänster foga ett nytt 6 b kap., med nya bestämmelser om de uppgifter som hör 
till värdepappersföretags styrelse och de krav som ställs på förvaltnings- och styrningssyste-
men, till den del som det inte finns bestämmelser om saken i kreditinstitutslagens 7 och 8 kap.

Produktförvaltning

Det föreslås att till 7 kap. i lagen om investeringstjänster, som gäller organisering av värde-
pappersföretags verksamhet, ska fogas helt nya bestämmelser om värdepappersföretag som 
planerar och utvecklar samt distribuerar finansiella instrument och om deras skyldighet att 
upprätthålla ett internt förfarande för säkerställande av ett finansiellt instruments lämplighet 
för en tilltänkt målgrupp. Närmare bestämmelser om produktstyrningskrav finns dessutom i 
kommissionens delegerade direktiv. Det föreslås att direktivets detaljerade bestämmelser hu-
vudsakligen ska sättas i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter. Till kapitlet ska också 
fogas ett nytt krav gällande värdepapperföretags skyldighet att säkerställa att personer som 
tillhandahåller investeringsrådgivning och annan information till kunder har de kunskaper och 
den kompetens som behövs för tjänsterna. 

Yrkeskompetens

Enligt MiFID II artikel 25.1 ska medlemsstaterna ska ålägga värdepappersföretag att säker-
ställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att de fysiska personer som ger inve-
steringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sido-
tjänster till kunder på värdepappersföretagets vägnar har den kunskap och kompetens som 
krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 24 och den här artikeln. Medlemsstaterna 
ska offentliggöra de kriterier som använts för att bedöma sådan kunskap och kompetens.

Kommissionens direktiv innehåller också motsvarande typ av bestämmelser om krav på sak-
kunskap som ställs på värdepappersföretag som konstruerar och distribuerar finansiella in-
strument. I artikel 9.5 i kommissionens direktiv föreskrivs att medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen ser till att relevant personal som arbetar med att konstruera finansiella 
instrument har den sakkunskap som krävs för att förstå egenskaper och risker hos de finansi-
ella instrument de ska konstruera. I artikel 10.7 i kommissionens direktiv föreskrivs på mot-
svarande sätt att medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen ser till att den relevanta 
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personalen har den sakkunskap som krävs för att förstå egenskaper och risker hos de produkter 
de avser att erbjuda eller rekommendera och de tjänster som tillhandahålls samt den angivna 
målmarknadens behov, egenskaper och mål. 

I den gällande lagen om investeringstjänster finns inga bestämmelser om kompetenskrav för 
personalen. Det föreslås att bestämmelserna i MiFID II och kommissionens direktiv tas in i 
lagen. MiFID II förutsätter att värdepappersföretagen säkerställer att personalen har den kom-
petens som krävs. I lagen föreslås inte liksom i direktivet att det föreskrivs närmare om inne-
börden av den kunskap och kompetens som avses i bestämmelsen. Värdepappersföretagen ska 
själva besluta vilken kompetens som behövs för respektive arbetsuppgifter som avses i be-
stämmelsen. Bestämmelsen förutsätter emellertid inte att ett värdepappersföretag till exempel 
ska ge ett intyg över en persons yrkeskompetens. Då värdepappersföretagen själva ansvarar 
för sin egen personals kompetens är det inte motiverat att förutsätta att personerna i fråga av-
lägger en särskild lagstadgad yrkesexamen. Efter att lagen trätt i kraft och man fått erfarenhet 
av tillämpningen kan man senare bedöma om det eventuellt finns behov av en särskild 
lagstadgad yrkesexamen. Det är till exempel fortfarande ovisst om sådan oberoende investe-
ringsrådgivning som avses i MiFID II i fortsättningen kommer att ges i Finland. Vid en senare 
bedömning kan man utgå ifrån kompetenskrav som tillämpas i andra medlemsstater och erfa-
renheterna av dem.

Vid den bedömning som eventuellt görs efter att denna proposition avlåtits är det likaså skäl 
att beakta kompetenskrav som ställs i andra bestämmelser som gäller finansmarknaden. Ex-
empelvis försäkringsmäklare förutsätts redan nu ha en i lagen fastställd yrkesexamen. Enligt 
12 § i lagen om försäkringsförmedling (570/2005) ska en fysisk person som har registrerats 
som försäkringsmäklare ha en yrkeskompetens som visats genom en försäkringsmäklarexa-
men. Enligt 14 § i samma lag tillsätter social- och hälsovårdsministeriet en försäkringsförmed-
lingsnämnd vars uppgift är att ordna försäkringsmäklarexamen. Det har ansetts nödvändigt att 
visa kompetensen med en examen för att säkerställa korrektheten och kvaliteten när det gäller 
de självständigt och oberoende av försäkringsbolagen agerande försäkringsmäklarnas verk-
samhet. Examenskravet är nationellt och förutsätts inte uttryckligen i det gällande försäkrings-
förmedlingsdirektivet (2002/92/EG) och inte heller i det nya direktivet om försäkringsdistri-
bution (EU 2016/97). Enligt det sistnämnda direktivets artikel 10.2 får medlemsstaterna emel-
lertid kräva att den erfordrade fortbildningen och yrkesutvecklingen styrks genom ett intyg. I 
direktivets artikel 10 och bilaga I ställs längre gående krav på yrkeskompetens än i artikel 25.1 
i MiFID II. 

Däremot ställs i lagen om försäkringsförmedling inga särskilda examenskrav när det gäller 
ombud som förmedlar försäkringar för försäkringsgivarens räkning och på dennes ansvar. I 
lagens 12 § förutsätts dock att ett ombud ska ha sådan yrkeskompetens som är tillräcklig med 
hänsyn till verksamheten art och omfattning. Ombudet ska i synnerhet känna till de försäk-
ringar som han eller hon representerar och den lagstiftning som behövs i försäkringsför-
medling samt god försäkringssed. Ombudet ska också behärska de praktiska åtgärder som be-
drivandet av verksamheten kräver. Eftersom ombudet verkar på försäkringsgivarens ansvar 
har det ansetts naturligt att försäkringsgivaren utbildar sina ombud i den utsträckning som för-
säkringsgivaren anser behövligt. Av denna anledning förutsätts ombuden inte ha avlagt någon 
uttrycklig examen. Finansinspektionen har förutsatt att försäkringsbolagen ges ett intyg på den 
utbildning de fått innan de registreras (Arbetsgruppen som förberett nationellt genomförande 
av direktivet om försäkringsdistribution, slutrapport, Social- och hälsovårdsministeriet den 31 
mars 2017). 

Efter att denna proposition avlåtits kan det sålunda vara skäl att utreda och närmare bedöma 
om det är skäl att också i lagen om investeringstjänster uppställa sådana uttryckliga kompe-
tensvillkor som motsvarar yrkesexamenskrav, exempelvis i enlighet med lagen om försäk-
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ringsförmedling. Å andra sidan bör målet vara enhetliga kompetenskrav oberoende av om 
tjänsterna erbjuds av ett värdepappersföretag eller av ett försäkringsombud. 

Algoritmisk handel

Det föreslås att till lagen i överensstämmelse med artikel 17 i MiFID II fogas nya bestämmel-
ser om de krav som ställs på algoritmisk handel och om direkt marknadstillträde.

Förvaring av kundmedel

I MiFID II artikel 16 föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet och i ar-
tikelns punkter 8—11 föreskrivs om förvaring av kundmedel. De krav på att kundmedel ska 
hållas åtskilda och skyddas som föreskrivs i punkterna 8 och 9 ingick redan i MiFID I. Ett 
värdepappersföretag som innehar finansiella instrument som tillhör dess kunder ska vidta 
lämpliga åtgärder för att sörja för att kundernas äganderätt till instrumenten skyddas, särskilt i 
händelse av värdepappersföretagets insolvens, samt för att förhindra att en kunds finansiella 
instrument används för företagets egen räkning, om inte kunden har givit sitt uttryckliga sam-
tycke till detta. Ett värdepappersföretag som innehar penningmedel som tillhör dess kunder 
ska vidta lämpliga åtgärder för att sörja för kundernas rättigheter och, om det inte är fråga om 
ett kreditinstitut, förhindra att kundmedel används för företagets egen räkning. 

Artikel 16.10 är däremot helt ny och förbjuder att avtal om äganderätt ingås med icke-
professionella kunder. Ett värdepappersföretag får inte ingå avtal om finansiell äganderättsö-
verföring med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kunders aktuella eller 
framtida, faktiska eller villkorade eller framtida förpliktelser. Enligt artikeln är det dock möj-
ligt att nationellt införa ytterligare krav för tryggande av kundmedel, om kraven är objektivt 
motiverade och proportionella med tanke på den aktuella medlemsstatens marknadsstruktur. 

Kommissionen har gett befogenhet att anta delegerade akter om praktiska krav gällande orga-
nisering av verksamheten och i kapitel II i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 
finns detaljerade bestämmelser om skydd av kunders finansiella instrument och medel.

Till 9 kap. om förvaring av kundmedel ska enligt förslaget fogas de i direktivet förutsatta pre-
ciseringar som förstärker kundskyddet i förhållande till värdepappersföretaget. De i kommiss-
ionens delegerade direktiv ingående närmare bestämmelserna om skyddande av kundens fi-
nansiella instrument och medel ska delvis sättas i kraft genom Finansinspektionens föreskrif-
ter.

Procedurkrav, investeringsrådgivning och incitament

Det föreslås att 10 kap. i lagen om investeringstjänster där det föreskrivs om förfaranden i 
kundförhållanden, ändras i överensstämmelse med direktivets bestämmelser om investerar-
skydd. I synnerhet den reglering som gäller incitament föreslås delvis bli ändrad. Vidare före-
slås att de i kommissionens delegerade direktiv ingående närmare bestämmelserna om incita-
ment huvudsakligen sätts i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter. I samband med ge-
nomförandet av direktivet föreslås bestämmelser om de skyldigheter som avses i direktivet, 
utan någon ytterligare nationell reglering som inte är baserad på direktivet. Enligt Finansin-
spektionen har på den finländska marknaden i dagens läge inte konstaterats några sådana bris-
ter som skulle förutsätta längre gående bestämmelser än direktivet till exempel med tanke på 
investerarskyddet. 

Efter att denna proposition avlåtits är det dock skäl att ge akt på situationen exempelvis när det 
gäller frågan om huruvida förfarandena i samband med investeringsrådgivningen och incita-
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menten och regleringen av dem är tillräckliga. I flera av EU:s medlemsstater gäller redan nu 
beträffande incitament bestämmelser som är strängare än direktivets minimikrav. Exempelvis 
i Storbritannien och Holland har redan införts ett totalförbud mot incitament också när det gäl-
ler andra investeringstjänster än oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Det 
är fortfarande ovisst vilka av EU:s medlemsstater som till följd av genomförandet av MiFID II 
kommer att införa bestämmelser som är strängare än direktivets minimikrav gällande incita-
ment. 

Exempelvis i Sverige har man redan övervägt att införa nationella bestämmelser som är 
strängare än direktivets minimikrav. Sveriges regering anser generellt att det vid investerings-
rådgivning finns en tydlig intressekonflikt, vilket innebär att det finns en risk för att det är 
värdepappersinstitutets och inte kundens behov och intressen som styr vilka finansiella in-
strument som institutet rekommenderar. Många kunder har stort förtroende för finansiella råd-
givare och utgår ifrån att de finansiella instrument som en rådgivare rekommenderar är de som 
är mest lämpliga. Regeringen konstaterar i sitt förslag att behoven av investeringsrådgivning 
är särskilt stort i Sverige eftersom en stor del av hushållens finansiella tillgångar finns i spar-
former där rådgivning är vanligt förekommande, t.ex. i aktier, obligationer eller andra finansi-
ella instrument eller i fonder. Eftersom behovet av finansiell rådgivning därmed är stort i Sve-
rige är det särskilt viktigt att genom tydliga regler ge kunderna möjlighet att göra välunder-
byggda och medvetna val och därmed minska risken för intressekonflikter. Finansinspektion-
en i Sverige uppger att myndigheten länge sett problem på sparandemarknaden beroende på de 
intressekonflikter som skapas på grund av att rådgivare får betalt i form av provision. Finans-
inspektionen lyfter även fram att företagens egna produkter ofta ger en högre marginal. Det är 
enligt Finansinspektionen bara genom att fristående aktörer börjar erbjuda verkligt oberoende 
rådgivning som bankernas dominans på rådgivningsmarknaden kan utmanas. 1

Sveriges regering har med stöd av artikel 24.12 i MiFID II beslutat föreslå att ytterligare krav 
införs när det gäller investeringsrådgivning på oberoende grund. Regeringen föreslår att då ett 
värdepappersinstitut har meddelat en kund att det tillhandahåller rådgivning på oberoende 
grund bör urvalet av finansiella instrument inte få omfatta finansiella instrument som utges, 
utfärdas eller tillhandahålls av institutet. Dessutom omfattar förbudet sådana företags finansi-
ella instrument som institutet har nära förbindelser med eller vissa andra företag till vilka insti-
tutet har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande att de kan riskera förutsättningarna 
för investeringsrådgivning på oberoende grund. 2

Som motivering anser Sveriges regering i likhet med Finansinspektionen att incitament för ett 
värdepappersinstitut att rekommendera egna finansiella instrument riskerar att finnas i alla si-
tuationer där någon som ger råd om sparandelösningar också erbjuder egna produkter. Att ett 
värdepappersinstitut under sådana förhållanden får informera om att det tillhandahåller inve-
steringsrådgivning på oberoende grund riskerar därför att bidra till att kunden får uppfattning-
en att institutet själv inte har något intresse när det gäller de finansiella instrument som det re-
kommenderar. Regeringen anser att förslaget också skulle innebära att konkurrensen på mark-
naden för finansiell rådgivning främjas genom möjligheten för fristående finansiella rådgivare 
att få en mer framträdande roll som någon som utgår enbart från kundens intresse och som 
hjälper honom eller henne att hitta de finansiella instrument som bäst tillgodoser hans eller 
hennes önskemål och behov. Att det i dag i stort sett inte existerar några företag på den 
svenska marknaden som erbjuder investeringsrådgivning som är helt oberoende är enligt rege-
ringens uppfattning inte ett argument för att det inte skulle finnas tillräckliga skäl för att införa 
ett förbud mot att lämna råd om egna finansiella instrument vid investeringsrådgivning på 

                                                
1 Regeringens proposition 2016/17:162 , Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II 
och MiFIR), s. 433—434.
2 Regeringens proposition 2016/17:162, s. 435—436.
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oberoende grund. Avsaknaden av företag som driver den typen av verksamhet kan mycket väl 
delvis vara en följd av att det idag inte finns någon konkurrensfördel med att tillhandahålla 
oberoende investeringsrådgivning, eftersom institut inte är förhindrade att använda termen 
oberoende om sin rådgivningsverksamhet trots att det förekommer intressekonflikter i den 
verksamheten. En mer restriktiv reglering av innebörden av investeringsrådgivning på obero-
ende grund skulle kunna bidra till framväxten av en marknad för verkligt oberoende investe-
ringsrådgivning. 3

Ett av del problem som Finansinspektionen i Sverige hänvisar till är att provisioner som beta-
las ut i samband med att en kund tecknar sig för en viss finansiell produkt skapar incitament 
för ett företag som tillhandahåller rådgivning att rekommendera kunden att byta placering 
ofta, eftersom det genererar nya provisionsintäkter. Dessutom konstaterar Finansinspektionen 
att den största delen av de totala provisionsutbetalningarna kommer från försäljning av sådana 
produkter. Sveriges konsumenter anser att det är otillräckligt att förlita sig på kraven i MiFID 
II i syfte att stärka konsumentskyddet. Enligt organisationens uppfattning är kriterierna för att 
en provision ska vara tillåten alltför svaga och lätta för branschaktörer att uppfylla. 4

Sveriges regering gör liksom Finansinspektionen en bedömning av de existerande problemen. 
Regeringen har dock beslutat föreslå att bestämmelserna om incitament i MiFID II implemen-
teras i enlighet med direktivets bestämmelser, utan några ytterligare nationella krav. Sveriges 
regering gör emellertid bedömningen att genom det nya regelverket kommer de problem som 
Finansinspektionen och Sveriges Konsumenter påtalar att reduceras kraftigt. Även om ett vär-
depappersinstitut tillhandahåller investeringsrådgivning som inte lämnas på oberoende grund 
eller andra investeringstjänster, begränsas institutets möjligheter att ta emot och behålla tred-
jepartsersättning. Regeringen anser att direktivets krav att ersättningen inte får försämra insti-
tutets förutsättningar att uppfylla kravet att agera i enlighet med kundens bästa, bör sålla bort 
alla ersättningar som till sin typ eller art har som syfte eller kan skapa incitament för institutet 
att inte fullt ut beakta vad som är kundens bästa. 5

Dessutom konstaterar Sveriges regering att om man skulle införa krav som går utöver dem i 
direktivet kan de ändra förutsättningarna för distributionen av finansiella tjänster och produk-
ter i Sverige. Regeringen anser att om ett förslag om ett mer långtgående förbud mot ersätt-
ning till eller från tredjepart skulle införas i svensk rätt, kan det innebära att företag med egen
distribution gynnas framför företag utan egen distribution. Företag utan egen distribution är 
beroende av att någon annan distribuerar deras produkter, vilket vanligtvis sker mot ersättning. 
Det finns även en risk för koncentrationsproblem i och med att små aktörer riskerar att slås ut 
från marknaden. Det finns också en risk för att en ingripande reglering kan medföra ett mins-
kat antal kunder som erbjuds investeringsrådgivning. Regeringen hänvisar till att en sådan ut-
veckling har observerats i Storbritannien efter att ett provisionsförbud infördes. 6

För att avgöra om det i svensk rätt bör införas några ytterligare krav när det gäller tredjeparts-
ersättningar än de som anges i direktivet anser Sveriges regering att den grundläggande frågan 
att först ta ställning till är hur omfattande problemen med tredjepartsersättningar är. Regering-
en anser att det i det första skedet är skäl att föreskriva om intressekonflikter och tredjepartser-
sättningar i enlighet med direktivets krav. Det är emellertid viktigt att, när de nya reglerna har 
tillämpats under en tid, som ett andra steg, göra en utvärdering av vilken effekt reglerna har 
fått. Om det kvarstår problem på marknaden trots det nya regelverket, bör lagstiftaren över-

                                                
3 Regeringens proposition 2016/17:162, s. 434—435.
4 Regeringens proposition 2016/17:162, s. 440.
5 Regeringens proposition 2016/17:162, s. 440—441.
6 Regeringens proposition 2016/17:162, s. 429.
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väga om det finns behov av ytterligare åtgärder och vilka åtgärder som i så fall är lämpliga för 
att komma till rätta med de problemen.  

Sanktioner

Det föreslås att de bestämmelser om administrativa påföljder som förutsätts i direktivets arti-
kel 70 tas in i 15 kap. i lagen om investeringstjänster. I lagen om Finansinspektionen föreslås 
de ändringar i fråga om påföljdsavgiftens maximibelopp som direktivet förutsätter. De högre 
maximibelopp som direktivet förutsätter ska enligt förslaget tillämpas endast vid överträdelser 
i samband med verkställigheten av direktivet. 

Skadestånds- och straffbestämmelserna i 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster måste ju-
steras till följd av det nya EU-regelverket. Det finns inte något behov att utvidga tillämpnings-
området för straffbestämmelserna. Tillämpningsområdet för bestämmelserna ska enligt lagför-
slaget utvidgas så att ersättningsskyldigheten i vissa avseenden gäller också förfaranden som 
strider mot kommissionens förordningar och beslut som antagits med stöd av MiFIR och 
MiFID II.

En betydande del av de gärningar och försummelser som enligt direktivet hör till tillämp-
ningsområdet för administrativa påföljder är sådana som inte omfattas av de nuvarande be-
stämmelserna i lagen om investeringstjänster. En del av kriminaliseringarna avser emellertid 
samma överträdelser för vilka enligt direktivet ska föreskrivas om administrativa påföljder. 
Det är till denna del möjligt att dekriminalisera straffbestämmelserna i lagen om investerings-
tjänster och att hänföra motsvarande överträdelser till tillämpningsområdet för administrativa 
påföljder. Å andra sidan kan kriminaliseringarna till denna del också förbli i kraft så att de åt-
minstone delvis ersätter genomförandet av de administrativa påföljder som föreskrivs i direk-
tivet, eftersom direktivet tillåter detta. Enligt direktivet kan medlemsstaterna låta bli att före-
skriva om administrativa påföljder i fråga om överträdelser av de bestämmelser på vilka till-
lämpas nationell straffrätt. 

Förslaget bygger på det senare alternativet, vilket innebär att de nuvarande kriminaliseringarna
förblir i kraft. Förslaget motsvarar till denna del de riktlinjer som till denna del tillämpats re-
dan i samband med genomförandet av tidigare EU-bestämmelser (RP 39/2014 rd och RP 
28/2016 rd). 

Bestämmelserna i 16 kap. 2 § i den gällande lagen om investeringstjänster om sådana gärning-
ar som är straffbara som investeringstjänstbrott ska enligt förslaget bibehållas oförändrade. På 
motsvarande sätt ska straffbestämmelsen i gällande 3 § om brott mot tystnadsplikten samt be-
stämmelsen i 4 § om brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel 
enligt förslaget hållas i kraft. På grund av dessa gärningars klandervärdhet föreslås att de fort-
farande ska vara kriminaliserade. Samtliga gärningar och försummelser som avses i de nuva-
rande straffbestämmelserna kan riktas mot flera personer och orsaka omfattande ekonomisk 
skada. De är också ägnade att i en betydande utsträckning undergräva förtroendet för värde-
pappersföretagens verksamhet och för värdepappersmarknadens funktion. En omständighet 
som talar för att gärningarna fortfarande ska vara straffbara är dessutom att de i regel inte be-
gränsar kretsen av personer som kommer i fråga som gärningsmän. Vem som helst kan göra 
sig skyldig till dessa gärningar, inte enbart Finansinspektionens tillsynsobjekt eller andra fi-
nansmarknadsaktörer, i förhållande till vilka Finansinspektionen i allmänhet har mera omfat-
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tande befogenheter. Då gärningarna i fråga fortsättningsvis kommer att vara kriminaliserade 
kan också polismyndigheterna vid behov tillräckligt effektivt utreda brotten i fråga.

Den nuvarande straffbestämmelsen i 16 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster om brott mot 
bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel är baserad på artikel 67.1 n i 
kreditinstitutsdirektivet samt på nationell prövning i samband med genomförandet av direkti-
vet i fråga.

I fråga om de gärningar som enligt lagen är investeringstjänstbrott föreslås att utöver en straff-
rättslig påföljd som påförs en fysisk person dessutom en juridisk person ska kunna påföras 
också en administrativ påföljdsavgift för samma gärning till den del som gärningarna i fråga 
också kan hänföras till tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift. Detta motiv-
eras med att direktivet förutsätter att det föreskrivs om påföljder både för juridiska och fysiska 
personer. 

Förslaget innebär att man i fråga om de straffrättsliga straffbestämmelserna fortfarande avvi-
ker från den i samband med totalrevideringen iakttagande koncentreringsprincipen, som förut-
sätter att brott som är förenade med hot om fängelse överförs till strafflagen. Med tanke på be-
stämmelsernas karaktär och målgrupp har det ansetts vara ändamålsenligare att ta in straffbe-
stämmelserna i lagen om investeringstjänster.

Det finns inget behov att utvidga tillämpningsområdet för straffbestämmelserna.

2.3.3 Lagen om handel med finansiella instrument

MiFID II innehåller mera detaljerade bestämmelser om handelsplatser än MiFID I. I det förra 
direktivet definierades begreppen reglerad marknad och multilateral handelsplattform. I 
MiFID II definieras dessutom begreppen organiserad handelsplattform och en särskild form av 
en sådan, dvs. tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Därutöver definieras i MiFID 
II begreppen systematisk internhandlare och matchad principalhandel. 

Som en ny förpliktelse regleras i MiFID II ledningens tidsdisposition på en reglerad marknad. 
Avsikten med den bestämmelsen är att säkerställa att styrelsemedlemmarna och ledningen på 
en reglerad marknad avsätter tillräckligt med tid för att sköta sina uppgifter. Det ställs också 
större krav på ledningens kunskaper och på utvecklingen av jämställdheten mellan könen. 
MiFID II erbjuder möjlighet att ålägga nationellt betydande reglerade marknader att inrätta en 
nomineringskommitté vars medlemmar inte får höra till börsledningen. I Finland har börsen 
ansetts uppfylla kännetecknen på en sådan betydande reglerad marknad som avses i MiFID II. 

Liksom i MiFID I förutsätts det i MiFID II att marknadsoperatörerna inför icke-
diskriminerande och transparenta regler för handeln och för tillträde till handelsplatsen. Detta 
krav utsträcks nu också till organiserad handel enligt de nya bestämmelserna i MiFID II. Vär-
depappersföretag får ordna organiserad handel endast med obligationer, strukturerade finansi-
ella produkter, utsläppsrätter och derivat. Den organiserade handeln förenas också med ett 
förbud att handla för egen räkning eller för ett till samma koncern hörande företags räkning 
och med en begränsning att utföra order genom matchad principalhandel. Vidare föreslås en 
bestämmelse om anlitande av en självständig marknadsgarant. 

I MiFID II definieras begreppet likvid marknad. Definitionen har kompletterats också i 
MiFIR. Exempelvis obligationer börslistas i Finland på en reglerad marknad ofta för att få 
synlighet för det emitterande bolaget. Transaktionerna görs emellertid inte på en handelsplatt-
form utan som OTC-transaktioner utanför den reglerade marknaden. Då accentueras betydel-
sen av marknadsgarantiverksamheten i syfte att trygga likviditeten. I Finland finns det ett fåtal 
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banker som bedriver yrkesmässig marknadsgarantverksamhet för obligationer som emitterats 
av finländska företag. På motsvarande sätt finns det på marknaden ytterst få professionella 
slutinvesterare och emissionerna är vanligen relativt små. Av denna anledning handlas det 
endast tillfälligt på den lokala obligationsmarknaden och marknaden kan på det hela taget an-
tas vara illikvid. På grund av lokala särdrag skiljer sig den finländska och över huvud taget 
den nordiska marknaden från de större europeiska marknaderna. En viktig skiljefaktor är 
framför allt att större emittenters obligationslån ofta har flera tiotal aktiva marknadsgaranter, 
vilket innebär att marknadens likviditet är avsevärt mycket bättre. 

Till MiFID II har fogats bestämmelser om marknadernas transparens. Värdepappersföretag är 
skyldiga att offentliggöra limiterade kundorder om inte kunden uttryckligen ger andra anvis-
ningar. I särskilda bestämmelser föreskrivs om offentliggörande av råvaruderivat och ut-
släppsrätter och om deras totala positioner. 

Datarapporteringstjänster

I MiFID II föreskrivs om rätten att tillhandahålla datarapporteringstjänster och om organise-
ring av leverantörens verksamhet. Motsvarande bestämmelser finns inte i MiFID I. I den gäl-
lande lagstiftningen finns inga bestämmelser om tillhandahållande av datarapporteringstjäns-
ter. En förutsättning för tillhandahållande av datarapporteringstjänster är enligt MiFID II att 
det i förväg har beviljats en auktorisation som gäller inom hela unionen. Med avvikelse från 
detta auktorisationskrav får datarapporteringstjänster tillhandahållas av dataföretag som driver 
en handelsplats eller av marknadsoperatörer. Med handelsplats avses i MiFID II reglerade 
marknader, multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar. En förut-
sättning för att genomföra direktivet är att det föreskrivs om tillståndsplikt för tillhandahål-
lande av datarapporteringstjänster och om organisering av leverantörens verksamhet samt om 
den rätt som ett värdepappersföretag som driver en handelsplats, ett kreditinstitut och en 
marknadsoperatör har att tillhandahålla datarapporteringstjänster. 

Sanktioner

Det föreslås att de administrativa bestämmelser om sanktioner som förutsätts i enlighet med 
direktivets artikel 70 ska införlivas i 12 kap. i lagen om handel med finansiella instrument. I 
lagen om Finansinspektionen föreslås sådana ändringar i fråga om påföljdsavgiftens maximi-
belopp som direktivet förutsätter. Det föreslås att de högre maximibelopp som direktivet för-
utsätter ska tillämpas på överträdelser som har samband med genomförandet av direktivet. 

Skadestånds- och straffbestämmelserna i 13 kap i lagen om handel med finansiella instrument 
måste preciseras till följd av de nya EU-bestämmelserna. Det är skäl att utvidga tillämpnings-
området för bestämmelserna så att ersättningsskyldigheten till vissa delar gäller också förfa-
randen som strider mot MiFIR samt mot kommissionens förordningar och beslut som antagits 
med stöd av MiFIR och MiFID II. 

På samma sätt som ovan i samband med påföljdsbestämmelser i lagen om investeringstjänster 
föreslås att lagens nuvarande kriminaliseringar hålls i kraft och att i stället för dem inte före-
skrivs om sådana administrativa sanktioner som avses i direktivet. Med tanke på bestämmel-
sernas karaktär och målgruppen anses det fortfarande vara ändamålsenligare att ta in straffbe-
stämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument i ställe för i strafflagen. 

Det föreslås att tillämpningsområdet för straffbestämmelserna dessutom utvidgas genom att 
också drift av en organiserad handelsplattform kriminaliseras och likaså tillhandahållande av 
datarapporteringstjänster utan vederbörligt tillstånd. 
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De föreslagna nya kriminaliseringarna är baserade på förordningens artikel 70.1 andra stycket 
där det föreskrivs att medlemsstaterna i stället för administrativa sanktioner kan föreskriva om 
straffrättsliga sanktioner. Straffbestämmelsen är sålunda baserad på nationell prövning. Det är 
inte fråga om en nationell reglering som går längre än direktivets minimikrav utan om straff-
rättsliga bestämmelser som ersättning för administrativa påföljder.

En utvidgning av tillämpningsområdet för straffbestämmelsen kan anses vara behövlig ef-
tersom försummelser som motsvarar de föreslagna kriminaliseringarna redan nu är kriminali-
serade i lagen. Klandervärdheten hos de försummelser och gärningar som föreslås bli krimina-
liserade kan inte anses vara mindre än hos de gärningar och försummelser som redan nu är 
kriminaliserade.

Alla de gärningar och försummelser som avses i de nuvarande liksom även i de föreslagna 
straffbestämmelserna kan rikta sig mot flera personer och orsaka omfattande ekonomisk 
skada. De är också ägnade att avsevärt försvaga förtroendet för värdepappersföretagen, mark-
nadsoperatörerna och värdepappersmarknadens funktion. En omständighet som talar för fort-
satt kriminalisering av de gärningar som det här är fråga om är dessutom att de i regel inte be-
gränsar kretsen av personer som kan komma i fråga som gärningsmän. Vem som helst kan 
göra sig skyldig till de nämnda gärningarna, inte enbart Finansinspektionens tillsynsobjekt el-
ler andra finansmarknadsaktörer i fråga om vilka Finansinspektionen i allmänhet har mera om-
fattande befogenheter. Eftersom de gärningar som det här är fråga om fortfarande kommer att 
vara kriminaliserade kan också polismyndigheterna vid behov tillräckligt effektivt utreda brot-
ten i fråga. 

I fråga om gärningar som betraktas som investeringstjänstbrott föreslås att juridiska personer 
utöver straffrättsliga påföljder kan påföras ytterligare en påföljdsavgift för samma gärning, till 
den del som gärningarna i fråga också kan hänföras till tillämpningsområdet för bestämmelser 
om påföljdsavgift. Detta motiveras med att direktivet förutsätter att påföljden ska kunna påfö-
ras både juridiska och fysiska personer.

Förslaget stämmer överens med den princip som redan tidigare omfattats i andra sektorsbe-
stämmelser som gäller finansmarknaden, som innebär att överträdelserna av bestämmelser om 
verksamhetstillstånd har kriminaliserats. Man har inte gjort avsteg från denna regleringssys-
tematik heller vid genomförandet av andra EU-författningar som gäller finansmarknaden. 
Motsvarande straffrättsoption har redan utnyttjats till exempel i 21kap. 2 § i kreditinstitutsla-
gen (610/2014) och i 8 kap. 11 och 12 § i lagen om värdeandelssystemen och om clearing-
verksamhet (348/2017). 

I enlighet med kriminaliseringsprinciperna är avsikten inte heller att straffbestämmelsen ska 
tillämpas i situationer där det är fråga om obetydliga gärningar, enligt den straffrättsliga ultima 
ratio -principen ska straffrättsliga bestämmelser inte tillämpas förrän i sista hand då exempel-
vis en administrativ påföljd inte kan anses vara tillräcklig. Sådana strängare straffbestämmel-
ser som avses i förslaget kunde vara exempelvis strafflagens bestämmelser om bedrägeri och 
grovt bedrägeri. Ne bis in idem-principen har också beaktats i 40 § 4 mom. samt i 42 § 3 och 4 
mom. i lagen om Finansinspektionen, vilket innebär att en gärningsman inte kan påföras både 
en administrativ och en straffrättslig påföljd.

2.3.4 Lagen om Finansinspektionen 

En förutsättning för genomförandet av direktivet och förordningen är att till lagen om Finans-
inspektionen fogas en bestämmelse enligt vilken Finansinspektionen är den behöriga myndig-
het som avses i MiFID II och MiFIR. 
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Produktingripande

I MiFIR-förordningens artikel 42 föreskrivs att en behörig myndighet får i eller från Finland 
förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av finansiella instrument 
eller strukturerade insättningar eller finansiella instrument eller strukturerade insättningar med 
vissa särskilda egenskaper. Finansinspektionens befogenhet i detta avseende är direkt baserade 
på sådana åtgärder för produktingripande som föreskrivs i MiFIR. I sådana situationer behöver 
Finansinspektionen inte heller be konsumentombudsmannen om ett sådant utlåtande som av-
ses i 47 § innan den vidtar åtgärderna. 

En förutsättning för sådana verkställighetsbeslut och förbudsbeslut som redan nu ingår i nat-
ionell lagstiftning, exempelvis i 33 § i lagen om Finansinspektionen och i flera finansmark-
naders sektorsbestämmelser är att en aktör har handlat i strid med lagarna i fråga. Förutsätt-
ningarna för förbud eller begränsningar som avses i MiFIR anges däremot i artikel 42.2 i 
MiFIR. De befogenheter att utfärda förbud som föreskrivs i de nationella bestämmelserna stri-
der inte mot de befogenheter att göra produktingripanden som är baserade på MiFIR. Det är 
fråga om parallella befogenheter som kan anses komplettera varandra. 

Enligt artikel 42 i MiFIR har de nationella behöriga myndigheterna under vissa förutsättningar 
rätt att införa ett förbud eller en begränsning gällande marknadsföring, distribution eller för-
säljning av vissa finansiella instrument eller strukturerade insättningar eller finansiella instru-
ment eller en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis för vissa verksamheter. Den behö-
riga nationella myndigheten ska också bland annat vara skyldig att informera andra behöriga 
myndigheter och ESMA om sitt förbuds- eller begränsningsbeslut minst en månad innan det 
träder i kraft. I brådskande undantagsfall får den nationella behöriga myndigheten under vissa 
förutsättningar vidta också provisoriska åtgärder. Också då ska den informera de behöriga 
myndigheterna samt ESMA eller EBA minst 24 timmar innan åtgärden är avsedd att träda i 
kraft. Ett förbud eller en begränsning kan av försiktighetsskäl införas också innan finansiella 
instrument eller strukturerade insättningar har marknadsförts, distribuerats eller sålts till kun-
der. 

I artiklarna 40 och 41 i MiFIR föreskrivs att ESMA och EBA har befogenheter att tillfälligt 
ingripa. Dessa myndigheter har under vissa förutsättningar befogenhet att tillfälligt förbjuda 
eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av antingen finansiella instrument 
eller strukturerade insättningar eller en av viss typ av finansiell verksamhet eller praxis. En 
förutsättning för sådana åtgärder är för det första att de utgör ett svar på ett påtagligt investe-
rarskyddsproblem eller hot mot finansmarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller 
mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system. En förutsättning är för det 
andra att de krav enligt unionsrätten som är tillämpliga på den berörda strukturerade insätt-
ningen eller den berörda finansiella verksamheten inte avvärjer hotet. En förutsättning för ett 
ingripande är ytterligare att en behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter inte redan 
har vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller också är de åtgärder som vidtagits för att 
avvärja hotet inte tillräckliga. Innan ESMA vidtar åtgärder ska dessutom den behöriga myn-
digheten underrättas om åtgärderna. 

Tillsyns- och undersökningsbefogenheter 

Enligt direktivets artikel 69 ska det föreskrivas åtminstone om de befogenheter som räknas 
upp i direktivet. Enligt artikel 72 kan befogenheterna i fråga emellertid utövas på olika sätt i 
enlighet med deras nationella rättsliga ramar. Den behöriga myndigheten kan utöva sina befo-
genheter

a) direkt, 

RP 151/2017 rd



76

b) i samarbete med andra myndigheter, 

c) på eget ansvar genom delegering till enheter till vilka uppgifter har delegerats enligt artikel 
67.2, eller

d) genom ansökan hos de behöriga rättsliga myndigheterna.

Enligt direktivets artikel 69.2 a ska myndigheterna ha befogenheter att få tillgång till alla do-
kument eller andra uppgifter i vilken form som helst, som enligt den behöriga myndigheten 
skulle kunna vara relevanta för fullgörandet av dess uppgifter och få eller ta en kopia av dem. 
Denna befogenhet ingår i 21 § och även i 24 § i gällande lag.

Enligt artikel 69.2 b ska myndigheten ha befogenhet att kräva eller begära tillhandahållande av 
upplysningar från vilken person som helst och att vid behov kalla in och fråga ut en person för 
att inhämta upplysningar. Denna rätt att få uppgifter från alla personer som avses i bestämmel-
sen ingår redan i lagens nuvarande 21 §. Den i artikeln avsedda rätten att kalla in också en 
person ingår redan i 22 § i den gällande lagen. Direktivet kan inte anses förutsätta att perso-
nerna i fråga är skyldiga att inställa sig hos myndigheten för att bli utfrågade. 

Enligt artikel 69.2 c ska myndigheten ha rätt att utföra kontroller eller undersökningar på plats. 
Denna befogenhet ingår redan i 24 § i den gällande lagen. 

Enligt artikel 69.2 d ska myndigheten ha rätt att begära befintliga inspelningar av telefonsam-
tal eller bevarad elektronisk kommunikation eller andra uppgifter om tele- och datatrafik vilka 
innehas av ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller alla andra enheter. Dessa befogen-
heter ingår redan nu i lagens 18 och 24 §. Med utredningar, dokument och andra uppgifter av-
ses till exempel protokoll, bokföringsmaterial, order, inspelningar av telefonsamtal, elektro-
nisk och annan kommunikation och datasystem (RP 319/1992 rd, s. 18, RP 175/2002 rd, s. 51 
och RP 3/2016 rd). 

Enligt artikel 69.2 e ska myndigheten ha befogenhet att kräva att tillgångar fryses eller beläggs 
med kvarstad eller båda. I lagens 35 a § ingår redan nu befogenhet att ansöka om säkringsåt-
gärder hos tingsrätten. 

Enligt artikel 69.2 f ska myndigheten ha befogenhet att kräva ett tillfälligt förbud mot yrkes-
verksamhet. I lagens gällande 27 och 28 § föreskrivs om befogenheter att begränsa tillstånds-
enlig verksamhet och ledningens verksamhet. Dessutom har Finansinspektionen enligt lagens 
71 § rätt att till åklagarmyndigheten så som föreskrivs i lagen om näringsförbud (1059/1985) 
lämna ut information för meddelande av näringsförbud. 

Enligt artikel 69.2 g ska myndigheten ha befogenhet att begära uppgifter från revisorer för 
auktoriserade värdepappersföretag, reglerade marknader och leverantörer av datarapporte-
ringstjänster. Motsvarande befogenhet ingår i lagens gällande 19 §. 

Finansinspektionen har också rätt att i enlighet med direktivets artikel 69.2 h överlämna ären-
den till åtal utan någon uttrycklig bestämmelse i lag. Finansinspektionen är vidare enligt la-
gens 3 c § skyldig att utan dröjsmål underrätta en behörig myndighet om den märker eller 
misstänker att finansiella tjänster eller det finansiella systemet utnyttjas eller planeras blir ut-
nyttjade för ekonomisk brottslighet. 

I den gällande lagens 34 § föreskrivs om motsvarande befogenhet som enligt direktivets arti-
kel 69.2 i att ge revisorer eller sakkunniga tillstånd att utföra kontroller eller undersökningar. 
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De befogenheter avseende positioner som innehas via råvaruderivat som avses i artikel 69.2 j, 
o och p är nya och ska sättas i kraft nationellt. I lagen om Finansinspektionen förutsätts en ny 
37 c § om tillsyn över sådana befogenheter att avbryta och avsluta handeln som avses i artikel 
69.2 m och n ingå i lagen om handel med finansiella instrument. Dessutom föreslås i 10 § 3 
mom. i lagen om handel med finansiella instrument bestämmelser om övervakning av posit-
ioner i råvaruderivat.

Lagens nuvarande 27, 33 och 33 a § och 16 a § i lagen om investeringstjänster innehåller re-
dan nu sådana verkställighets- och förbudsbefogenheter som avses i direktivets artikel 69.2 k 
och l.

I lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om befogenheter att avbryta och av-
sluta handel i överensstämmelse med artikel 69.2 m och n.

Finansinspektionen har redan utan uttryckliga bestämmelser rätt att utfärda sådana offentliga 
underrättelser som avses i direktivets artikel 69.2 q. 

Enligt direktivets artikel 69.2 r ska myndigheten ha befogenhet att i den mån det är tillåtet en-
ligt nationell rätt, kräva in sådana befintliga uppgifter om tele- och datatrafik som innehas av 
en teleoperatör, om det finns rimliga misstankar om överträdelse och om dessa uppgifter kan 
var relevanta för en utredning av överträdelser av detta direktiv eller MiFIR. Motsvarande ut-
redningsbestämmelse ingår i flera andra EU-direktiv och -förordningar om finansiella tjänster. 
På grund av grundlagens 10 § om skydd för privatlivet och förtroliga meddelanden har Finans-
inspektionen inte tidigare getts denna befogenhet. I Finland kan under de förutsättningar som 
föreskrivs i tvångsmedelslagen (860/2011) endast polisen vid misstanke om grovt missbruk av 
insiderinformation eller grov marknadsmanipulation få tillstånd till teleövervakning. Sådant 
tillstånd kan beviljas av en domstol. I samband med att EU:s marknadsmissbruksförordning 
trädde i kraft ansågs det (RP 65/2016 rd s. 36 och 37) vara skäl att i samband med en separat 
fortsatt beredning senare bedöma om Finansinspektionens nuvarande tvångsmedelsbefogen-
heter är tillräckliga. I samband med den fortsatta beredningen är det också nödvändigt att be-
döma om de teleövervakningsuppgifterna kan vara relevanta för undersökning av överträdel-
ser av MiFID II eller MiFIR. Det har inte ännu funnits resurser för fortsatt beredning.

Enligt direktivets artikel 69.2 s ska myndigheten ha befogenhet att stoppa marknadsföringen 
eller försäljningen av investeringsprodukter eller strukturerade insättningar då villkoren i ar-
tiklarna 40, 41 eller 42 i MiFIR är uppfyllda. Eftersom Finansinspektionen är en behörig 
myndighet som avses i MiFID och MiFIR kan den direkt utöva sådana befogenheter för pro-
duktingripanden som avses i MiFIR. Dessutom ska myndigheten enligt direktivets artikel 69.2 
t ha befogenhet att stoppa marknadsföringen eller försäljningen av finansiella instrument eller 
strukturerade insättningar då värdepappersföretaget inte har utvecklat eller tillämpat en effek-
tiv produktgodkännandeprocess eller då det på annat sätt har underlåtit att uppfylla artikel 16.3 
i detta direktiv. De befogenheterna ingår redan i den gällande lagens 33 § samt i de olika sek-
torsbestämmelsernas förbudsbefogenheter som det uttryckligen hänvisas till i paragrafen. 

Enligt direktivets artikel 69.2 u ska myndigheten ha befogenhet att kräva att en fysisk person 
avsätts från styrelsen i ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör. Denna befogenhet 
ingår redan i den allmänna bestämmelsen om begränsning av ett auktoriserat tillsynsobjekts 
ledning i den gällande lagens 28 § 1 mom.

I 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster samt i 11 kap. 1 § i lagen om handel med finansi-
ella instrument ingår redan mekanismer som säkerställer att ersättning kan betalas ut för en fi-
nansiell förlust eller annan skada. Till de nämnda sektorsbestämmelser ska emellertid som en 
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ersättningsgrund fogas överträdelse av förordningar och beslut som kommissionen antagit 
med stöd av MiFID II samt överträdelser av MiFIR. 

Administrativa påföljder och andra åtgärder

Direktivets bestämmelser om administrativa sanktioner är till stor del nya jämfört med MiFID 
I. Enligt direktivets artikel 70 ska medlemsstaterna fastställa regler för administrativa sankt-
ioner och andra åtgärder åtminstone i fråga om överträdelser som avses i punkterna 3.4 och 5 i 
den artikeln, dock utan att begränsa straffrättsliga sanktioner och den behöriga myndighetens 
tillsynsbefogenheter. Medlemsstaterna kan dock enligt det första stycket i artikel 70.1 besluta 
att inte fastställa några regler om administrativa sanktioner för överträdelser som är föremål 
för straffrättsliga påföljder. 

Direktivets artikel 70.6 innehåller en förteckning över administrativa sanktioner och åtgärder 
som de behöriga myndigheter åtminstone har befogenhet att vidta och besluta om. Befogen-
heten som avser offentlig varning ingår redan i lagens gällande 31 §. Befogenheten som avser 
förbudsföreläggande enligt artikel 70.6 a ingår redan i den gällande lagens 33 § samt i 16 a 
kap. i lagen om investeringstjänster. Befogenheten som avser tillfällig indragning eller återkal-
lelse av företagets auktorisation ingår redan nu delvis i lagens 26 och 27 §. I lagen om handel 
med finansiella instrument föreslås bestämmelser om tillhandhållande av datarapporterings-
tjänster och drift av organiserade handelsplattformar. Direktivets artikel 70.6 d om tillfälligt 
förbud för en medlem av värdepappersföretagets ledningsorgan att utöva uppdrag i lednings-
organet kan redan anses ingå i lagens gällande 28 § 1 mom. Ett förbud att verka som ledamot i 
ett förvaltningsorgan som avses i 28 § 1 mom. kan föreläggas en person under de förutsätt-
ningar som föreskrivs i 1 mom. En överträdelse av lagen om investeringstjänster, lagen om 
handel med finansiella instrument eller MiFIR kan anses uppfylla de förutsättningar som före-
skrivs i 1 mom. 1 och 2 punkten. I artikel 70.6 d föreskrivs dessutom om ett permanent förbud 
för en medlem av värdepappersföretagets ledningsorgan vid upprepade allvarliga överträdel-
ser. Det föreslås att en sådan befogenhet fogas till lagens 28 § 4 mom. där det redan föreskrivs 
om permanenta förbud avseende auktoriserade tillsynsobjekt som tillhandahåller investerings-
tjänster. 

I artikel 70.6 e föreskrivs om ett tillfälligt förbud för ett värdepappersföretag att vara medlem 
av eller deltagare på reglerade marknader eller multilaterala handelsplattformar eller kund hos 
organiserade handelsplattformar. I lagens 3 kap. föreslås därför en ny 28 b § om ett sådant till-
fälligt förbud. 

I direktivets artikel 70.6 f—h föreskrivs om maximala administrativa sanktionsavgifter som 
den behöriga myndigheten minst ka kunna påföra eller ta ut. Det föreslås att Finansinspektion-
en i enlighet med 41 a § i lagen om Finansinspektionen ska ges befogenhet att påföra sådana 
administrativa sanktionsavgifter som avses i direktivet, både för överträdelse av nationella be-
stämmelser som satts i kraft med stöd av MiFID II och för överträdelse av vissa bestämmelser 
i MiFIR. Det föreslås inga nationella bestämmelser om högre maximibelopp för administrativa 
sanktionsavgifter än de som anges i direktivet. Maximibeloppet för sanktionsavgifter kan 
emellertid på det sätt som direktivet förutsätter överskridas i situationer där omfattningen av 
erhållna vinster eller förluster, i den mån de kan bestämmas, är större än maximibeloppen i 
fråga. I sådana situationer kan de maximala sanktionsavgifterna vara två gånger beloppet av 
den fördel som erhållits genom överträdelsen. 

I direktivets artikel 71 föreskrivs om offentliggörande av beslut om administrativa sanktioner 
och andra administrativa åtgärder. Denna bestämmelse förutsätter inga ändringar i den nation-
ella regleringen, eftersom 43 § i lagen om Finansinspektionen om offentliggörande av admi-
nistrativa påföljder och andra beslut redan nu stämmer överens med artikeln. Enligt första 
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stycket i direktivets artikel 71.1 gäller skyldigheten att offentliggöra beslut inte beslut om in-
förande av åtgärder av utredningskaraktär. Bestämmelsen förutsätter inte heller verkställighet, 
eftersom skyldigheten att offentliggöra beslut enligt 43 § 4 mom. i lagen om Finansinspekt-
ionen avser endast ovan uttryckligen nämnda tillsynsåtgärder och inte till exempel sådana be-
slut om utredningsåtgärder som avses i lagen om Finansinspektionen. Finansinspektionen fat-
tar i praktiken också sällan egentliga administrativa beslut om åtgärder av utredningskaraktär. 

I direktivets artikel 72 föreskrivs om utövande av tillsynsbefogenheter och befogenheter att 
påföra sanktioner. Artikel 72.2 förutsätter inga ändringar eftersom 41 § i lagen om Finansin-
spektionen redan innehåller bestämmelser som motsvarar direktivet gällande omständigheter 
som ska beaktas när sanktionsavgifter bestäms. Artikel 72.1 behöver inte separat sättas i kraft 
nationellt.

Enligt direktivets artikel 70 ska medlemsstaterna fastställa regler om och sörja för att deras 
behöriga myndigheter kan påföra administrativa sanktioner. Enligt artikel 72 får de behöriga 
myndigheterna dock besluta påföra sanktioner i enlighet med deras nationella rättsliga ramar, 
antingen direkt eller till exempel genom ansökan hos de behöriga rättsliga myndigheterna. 

Enligt 41 § i den gällande lagen påförs en påföljdsavgift som uppgår till högst en miljon euro 
av Finansinspektionen. I annat fall påförs påföljdsavgiften av marknadsdomstolen, på fram-
ställning av Finansinspektionen. Vid beredningen av propositionen stannade man för att Fi-
nansinspektionen i fortsättningen inte längre ska göra någon framställning till marknadsdom-
stolen om påförande en påföljdsavgift på över en miljon euro, utan själv påföra alla påföljd-
savgifter. 

Genom att påföljdsavgift påförs direkt genom tillsynsmyndighetens försorg effektiviseras för-
farandet och motsvarar bättre internationell praxis. Endast i ett fåtal medlemsstater har någon 
annan myndighet än tillsynsmyndigheten själv rätt att påföra ekonomiska påföljder. Också i 
dessa medlemsstater påförs påföljdsavgifter av en separat sanktionskommitté som inrättats i 
anslutning till tillsynsmyndigheten eller av ett ministerium eller centralbanken. Inte i en enda 
medlemsstat har domstolarna getts rätt att påföra påföljder (RP 39/2014 rd s. 26).

En förutsättning för att marknaden ska fungera effektivt kan också anses vara att sanktionssy-
stemet har förmåga att reagera på negativa förfaranden så snabbt som möjligt. Det råder också 
ett nära samband mellan direkta sanktioner och sanktionssäkerheten. En snabbare process är 
dessutom ägnad att minska samtliga parters kostnader. 

Det kan anses vara motiverat att Finansinspektionen får påföra påföljdsavgifter, också av den 
anledningen att högsta förvaltningsdomstolen då inte heller när det gäller större påföljdsavgif-
ter kommer att vara den första besvärsinstansen. En omständighet som tryggar sanktionspro-
cessens oberoende och opartiskhet är att utredningar som eventuellt leder till att påföljdsavgift 
påförs och beredningen av sådana ärenden hos Finansinspektionen i organisatoriskt hänseende 
har avskilts från den enhet som påför påföljdsavgifter. Beslut om påföljdsavgifter fattas av Fi-
nansinspektionens direktion som bland sina medlemmar har också andra än Finansinspektion-
ens tjänstemän. Direktionsmedlemmarna ska vara väl förtrogna med finansmarknadens funkt-
ionssätt. På sanktionsprocessen tillämpas också de bestämmelser om parternas rättssäkerhet 
som nämns i lagen om Finansinspektionen och i förvaltningslagen. Påföljdernas art och om-
fattning bestäms relativt detaljerat i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. I lagens 41 § defi-
nieras också de faktorer som ska beaktas i en helhetsbedömning av påföljdsavgiftens belopp. 
Finansinspektionen har offentliggjort egna anvisningar om faktorer som påverkar påföljds-
och ordningsavgifternas belopp och som den beaktar vid dimensioneringen av påföljderna. 

Rapportering av överträdelser
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I direktivets artikel 73 föreskrivs om rapportering av överträdelser. Enligt artikel 73.1 ska be-
höriga myndigheter etablera effektiva mekanismer för att möjliggöra rapportering av potenti-
ella och faktiska överträdelser av bestämmelserna i MiFIR och MiFID II till de behöriga myn-
digheterna. Direktivets bestämmelser förutsätter inga ändringar i den nationella lagstiftningen 
eftersom 71 a § i lagen om Finansinspektionen om rapportering av överträdelser redan mots-
varar förordningen i detta avseende.

Enligt artikel 73.2 ska medlemsstaterna kräva att marknadsoperatörer som avses i bestämmel-
serna har inrättat lämpliga förfaranden för att deras anställda ska kunna anmäla potentiella el-
ler faktiska överträdelser internt genom en särskild, oberoende och autonom kanal. Sådana in-
terna anmälningssystem för bolagens egen personal är med stöd av tvingande EU-
bestämmelser redan i användning hos värdepappersföretag, kreditinstitut, fondbolag, AIF-
förvaltare, försäkringsbolag och börsbolag. I denna proposition föreslås att skyldigheten ska 
utsträckas också till leverantörer av datarapporteringstjänster samt till marknadsoperatörer. 

Rätt att överklaga

I direktivets artikel 74 föreskrivs om rätten att överklaga beslut på motsvarande sätt som i 
MiFID I. Finansinspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen på det sätt som 
föreskrivs i artikel 74.1. I situationer som avses i artikel 74.2 får konsumentombudsmannen 
väcka talan i marknadsdomstolen när det är fråga om överträdelse av konsumentskyddslagen. 

I artikel 75 föreskrivs om system för behandling av konsumenters klagomål utanför domstol. 
Enligt direktivet gäller regleringen uttryckligen konsumenttvister rörande tillhandahållande av 
investerings- och sidotjänster. Bestämmelsen om icke-professionella kunder i den gällande la-
gen om investeringstjänster omfattar också konsumenter, vilket innebär att det i detta avse-
ende inte finns något behov att ändra den gällande bestämmelsen. I Finland har direktivet om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (2013/11/EU, nedan ADR-direktivet) implemente-
rats genom lagen om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter (1696/2015). I Finland 
har FINE i enlighet med ADR-direktivet utsetts till alternativt tvistlösningsorgan. I samband 
med ADR-direktivet antogs förordningen (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid kon-
sumenttvister (nedan ODR-förordningen). Genom ODR-förordningen främjas gränsöverskri-
dande tvistlösning vid konsumenttvister och till den ansluter sig ett samarbetsnätverk på EU-
nivå, i fråga om finansiella tjänster i synnerhet samarbetsnätverket FIN-NET. Det är emeller-
tid skäl att till den paragraf om investeringstjänster som gäller behandling av kundklagomål, i 
överensstämmelse med direktivets artikel 75.3 foga en bestämmelse enligt vilken Finansin-
spektionen är skyldig att informera ESMA om organ som avses i paragrafen. 

Tystnadsplikt och myndighetssamarbete

Motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt och uppgiftsskydd som i direktivets artiklar 76 
och 78 finns redan nu i offentlighetslagen, personuppgiftslagen, lagen om Finansinspektionen 
och i ett antal sektorsförfattningar.

Bestämmelser som motsvarar direktivets artikel 77 om förhållandet till revisorer finns redan i 
31 § i lagen om Finansinspektionen. 

Bestämmelser motsvarande direktivets artiklar 79—82 om samarbete mellan tillsynsmyndig-
heter, informationsutbyte och medling finns redan nu i 50, 50 b, 52, 56, 60, 67 och 71 i lagen 
om Finansinspektionen. För att uppfylla de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i direktivets 
artiklar 79.1 och 79.2 är det emellertid skäl att till lagens nuvarande 20 a § foga en bestäm-
melse enligt vilken Finansinspektionen har rätt att av förundersöknings och åklagarmyndig-
heter få för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som avses i momentet nödvändiga upp-
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gifter om förundersökning och rättegångsförfarande enligt straffbestämmelserna i lagen om 
investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument. 

Dessutom föreslås att det i anslutning till positionslimiter i lagen om handel med finansiella 
instrument tas in en bestämmelse som motsvarar direktivets artikel 79.5 om behöriga myndig-
heters rapporteringsskyldighet. De samarbetsförpliktelser som föreskrivs i direktivets artiklar 
79.6 och 79.7 förutsätter också att uttryckliga bestämmelser om dem tas in i lagen om Finans-
inspektionen. 

Bestämmelserna i direktivets artiklar 84—88 om samråd med en annan medlemsstats behöriga 
myndigheter före beviljande av auktorisation samt om försiktighetsåtgärder som värdmed-
lemsstaten är skyldig att vidta samt om samarbete och utbyte av information med ESMA och 
med tredjeland finns redan i 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster samt i 52, 54, 60, 61 
och 71 § i lagen om Finansinspektionen. Det föreslås emellertid att 61 § 7 mom. i lagen om 
Finansinspektionen ändras i överensstämmelse med direktivets artikel 86.3 så att i momentet 
utöver reglerade marknader nämns också multilaterala och organiserade handelsplattformar. 

Referensvärdesförordningen

Referensvärdesförordningen är direkt tillämplig och dess ikraftträdandebestämmelser ålägger 
inte medlemsstaterna någon uttrycklig förpliktelse att genomföra åtgärder för efterlevnaden av 
vissa artiklar. Några av förordningens artiklar ålägger dock medlemsstaterna att vidta nation-
ella genomförandeåtgärder. 

Enligt 50 k § i lagen om Finansinspektionen är Finansinspektionen den behöriga myndighet 
som avses i artikel 40 i referensvärdesförordningen. Den bestämmelsen har verkställts redan 
tidigare, för att Finansinspektionen vid behov ska kunna delta i sådana kollegiers verksamhet 
som behandlar kritiska referensvärden. Förordningens bestämmelser om kritiska referensvär-
den och tillsynskollegier har tillämpats sedan den 30 juni 2016. 

Förordningens artikel 41 om behöriga myndigheters befogenheter behöver i regel inte sättas i 
kraft nationellt. De befogenheter som förordningen förutsätter ingår redan nu huvudsakligen i 
3 kap. i lagen om Finansinspektionen. En del av Finansinspektionens tillsynsbefogenheter är 
dessutom i fråga om den tillsyn som avses i förordningen baserade direkt på förordnigen, ex-
empelvis befogenheterna i anslutning till återkallelse av auktorisation och registrering. Det fö-
reslås emellertid att till lagens 4 och 5 § fogas nya punkter med definitioner av andra auktori-
serade tillsynsobjekt än sådana som avses i referensvärdesförordningen samt av övriga fi-
nansmarknadsaktörer. Lagens 21 § om Finansinspektionens rätt att få information ska enligt 
förslaget också preciseras så att den gäller tillsyn enligt referensvärdesförordningen. Det före-
slås att lagens 28 § om begränsning av ledningens verksamhet kompletteras på det sätt som re-
ferensvärdesförordningen förutsätter. Till lagens 40, 41 och 41 a § ska enligt förslaget fogas 
sådana påföljdsbestämmelser som avses i förordningens artikel 42. 

2.3.5 Lagen om gräsrotsfinansiering

Det nationella genomförandet av direktivet förutsätter att vissa bestämmelser i lagen om gräs-
rotsfinansiering ändras i överensstämmelse med direktivet. Redan då lagen om gräsrotsfinan-
siering stiftades insåg man att det i samband med genomförandet av MiFID II eventuellt inom 
kort blir nödvändigt att göra ändringar i lagen och anpassa den till de krav som MiFID II stäl-
ler (RP 46/2016 rd, s. 72 och 73). I synnerhet de nya undantagsbestämmelserna i direktivets 
artikel 3 ställer betydligt hårdare krav än motsvarande undantagsbestämmelse i MiFID I när 
det gäller tillämpningen av bestämmelserna i fråga. 
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Enligt de nya undantagsbestämmelserna i artikel 3 i MiFID II får medlemsstaterna välja att 
inte tillämpa direktivet på vissa personer, under förutsättning att de personernas verksamhet är 
auktoriserad och reglerad på nationell nivå. De nationella kraven ska emellertid minst mot-
svara vissa i direktivet angivna villkor och förfaranden för auktorisation och fortlöpande till-
syn, uppföranderegler och organisatoriska krav. I syfte att stärka investerarskyddet har undan-
tagsbestämmelsens tillämpningsområde och förutsättningar sålunda avsevärt begränsats i för-
hållande till MiFID I, som inte innehöll några villkor för auktorisation och inte heller några 
detaljerade uppföranderegler eller organisatoriska krav. Enligt direktivets (ingressens stycken 
29 och 42) är det skäl att i synnerhet kräva att medlemsstaterna tillämpar krav som åtminstone 
är jämförbara med de krav som fastställs i detta direktiv för dessa personer, särskilt under auk-
torisationsfasen, vid bedömningen av deras vandel och erfarenhet och av eventuella aktieäga-
res lämplighet, vid granskningen av villkoren för auktorisationen och vid fortlöpande tillsyn 
samt i fråga om uppföranderegler. 

I direktivet föreskrivs också vilken typ av verksamhet som bestämmelsen om frivilliga undan-
tag kan tillämpas på. En relevant bestämmelse med tanke på tillämpningen av lagen om gräs-
rotsfinansiering är direktivets artikel 3.1 b, enligt vilken sådan verksamhet som avses i be-
stämmelsen om frivilliga undantag får avse överlåtbara värdepapper och andelar i företag för 
kollektiva investeringar eller tillhandahållande av investeringsrådgivning i samband med såd-
ana finansiella instrument. Direktivet ställer också begränsningar för vidarebefordran av order 
så att order får förmedlas endast till sådana auktoriserade marknadsoperatörer som avses i be-
stämmelsen. 

Personerna i fråga ska också omfattas av ett godkänt system för ersättning till investerare eller 
alternativt ska de ha en ansvarsförsäkring som säkerställer ett likvärdigt skydd till deras kun-
der. En förutsättning för tillämpning av bestämmelsen om frivilliga undantag är vidare att per-
sonerna i fråga inte får inneha kundmedel eller kunders värdepapper. Auktorisationen är nat-
ionell och den berättigar inte personerna i fråga att tillhandahålla tjänster i andra medlemssta-
ter. 

En förutsättning för att sätta artikel 3 i MiFID II i kraft nationellt är sålunda att vissa av lagens 
bestämmelser om tillämpningsområde, registrering och kundskydd ändras i överensstämmelse 
med direktivet. De villkor för auktorisation, uppföranderegler och organisatoriska krav som 
avses i direktivet ska utsträckas till att tillämpas på sådan förmedling av gräsrotsfinansiering 
som avses i lagen när det är fråga om mottagande och vidarebefordran av order som avser 
överlåtbara värdepapper och andelar i företag för kollektiva investeringar. Den gällande lagens 
krav på registrering kan inte heller anses vara tillräckligt när det gäller aktörerna i fråga utan 
de måste i enlighet med direktivets ordalydelse och syften vara auktoriserade. Övriga aktörer 
behöver enligt förslaget också i fortsättningen endast vara registrerade. 

Enligt artikel 3 i MiFID II får medlemsstaterna välja vilka andra krav som ska ställas på verk-
samheten. I propositionen föreslås i överensstämmelse med regeringsprogrammet inte några 
ytterligare nationella bestämmelser utöver de minimikrav som direktivet ställer. Efter att pro-
positionen avlåtits är det emellertid skäl att följa utvecklingen på marknaden för gräsrotsfinan-
siering och bedöma effekterna av den nya regleringen. På basis av Finansinspektionens till-
synsiakttagelser är det då också möjligt att bedöma sådana eventuella brister i regleringen som 
kan förutsätta nationella bestämmelser utöver direktivets krav. Efter att propositionen avlåtits 
är det skäl att följa också utvecklingen av lagstiftningen i andra medlemsstater och erfarenhet-
erna tillämpningen. Det är fortfarande ovisst vilka av EU:s medlemsstater som till följd av ge-
nomförandet av MiFID II kommer att införa nationella krav som är strängare än direktivets 
minimikrav när det gäller undantagsbestämmelsen, exempelvis i fråga om gräsrotsfinansie-
ring. 
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Med tanke på marknadsparternas rättssäkerhet och förutsägbarheten vid tillämpningen av be-
stämmelserna är det skäl att förtydliga tillämpningsområdena och gränssnitten när det gäller 
lagen om gräsrotsfinansiering och lagen om investeringstjänster. För lagtillämparen bör det 
vara klart att när det är fråga om tillhandahållande av investeringstjänster enligt lagen om han-
del med finansiella instrument ska de bestämmelser i lagen om investeringstjänster tillämpas 
som är baserade på MiFID II. Gräsrotsfinansiering kan hänföra sig också till ett undantagsom-
råde enligt artikel 3 i MiFID II om verksamheten endast består av mottagande och vidarebe-
fordran av order som avser överlåtbara värdepapper och andelar i företag för kollektiva inve-
steringar. Avsikten med att förtydliga bestämmelserna om tillämpningsområdet i lagen om 
gräsrotsfinansiering är att eliminera konflikten mellan lagens bestämmelser och de på EU-
regelverket baserade bestämmelserna i lagen om investeringstjänster. Särskilt regleringen av 
investerarskyddet bör vara så konsekvent och ensriktad som möjligt oavsett vem som erbjuder 
en finansieringsprodukt eller en finansieringstjänst (EkUB 15/2016 rd, s. 3). 

Däremot blir det helt beroende av nationell prövning vilken typ av reglering som ska tillämpas 
på lånebaserad gräsrotsfinansiering. I sådan verksamhet är det inte fråga om att med finansi-
ella instrument tillhandahålla investeringstjänster som regleras i MiFID II. Därför finns det 
inget behov att i fråga om bestämmelserna om lånebaserad finansiering föreslå andra än tek-
niska ändringar, närmast sådana som föreslås i lagens övriga bestämmelser. Då ett värdepap-
persföretag eller kreditinstitut tillhandahåller mottagande och vidarebefordran av order som 
avser lånebaserad gräsrotsfinansiering på något annat sätt än med finansiella instrument, kan 
de krav som avses i lagen om gräsrotsfinansiering tillämpas också på det förfarandet. 

Den föreslagna genomförandemodellen samt genomförandet av artikel 3 i MiFID II beaktar 
sålunda i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen tillhandahållandet av småskaliga 
investeringstjänster och enligt förslaget ska i enlighet med regeringsprogrammet på det nat-
ionella planet inte föreskrivas om några ytterligare krav. Förslaget är ägnat att främja diversi-
fieringen av finansmarknadsaktörernas verksamhet och utvecklingen av investeringsmiljön. 
Förslaget tryggar också i så stor utsträckning som möjligt flexibiliteten i lagen om gräsrotsfi-
nansiering, eftersom det i fortsättningen kommer att vara fråga om en rent nationell lagstift-
ning med undantag av de bestämmelser som är baserade på det tvingande EU-regelverket 
(MiFID II). Förslaget stämmer sålunda också överens med de riktlinjer som dragits upp av 
ministerarbetsgruppen för konkurrenskraft när det gäller diversifieringen av finansmarknaden 
och regleringens flexibilitet. Det föreslås inte heller någon ändring av bestämmelserna om in-
formationsskyldighet för mottaganden av gräsrotsfinansiering. Mottagaren kan till exempel 
fortsättningsvis i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering dra nytta av den i värdepappers-
marknadslagen angivna högre prospektgränsen, oberoende av vilken aktör som förmedlar 
gräsrotsfinansieringen. 

2.3.6 Strafflagen

Europaparlamentet och rådet antog den 16 april 2014 förordning (EU) nr 596/2014 om mark-
nadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 
2004/72/EG. Genom förordningen fastställdes ett gemensamt regelverk om insiderhandel, 
olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation samt åtgärder för att för-
hindra marknadsmissbruk. 

Parallellt med förordningen antog Europaparlamentet och rådet den 16 april 2014 direktiv nr 
2014/57/EU om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv). 
Innehållet i direktivets kriminaliseringar bestäms delvis via definitionerna i marknadsmiss-
bruksförordningen. Bestämmelserna i direktivet sattes i kraft genom att det gjordes ändringar i 
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strafflagen samtidigt som de åtgärder som förutsatte genomförande av förordningen (RP 
65/2016 rd). 

I marknadsmissbruksförordningen finns det flera hänvisningar till MiFID II och MiFIR. Enligt 
marknadsmissbruksförordningens artikel 39.4.2 ska när hänvisningar görs till organiserade 
handelsplattformar, tillväxtmarknader för små och medelstora företag, utsläppsrätter eller 
auktionerade produkter baserade på sådana till och med den 3 januari 2017. Senare sköts 
emellertid tillämpningen av MiFID II och MiFIR upp med ett år. I artikel 2 i den godkända 
ändringsförordningen (förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016) ändrades artikel 39.4 
i marknadsmissbruksförordningen så att de bestämmelser som avses i förordningens artikel 
39.4 ska tillämpas först från och med den 3 januari 2018. 

Av den anledning som nämns ovan genomfördes de nämnda bestämmelserna i marknadsmiss-
bruksförordningen och i det motsvarande marknadsmissbruksdirektivet inte ännu i samband 
med ändringen av strafflagens 51 kap. (RP 65/2016 rd). I samband med att marknadsmiss-
bruksdirektivet sattes i kraft fogades till definitionsbestämmelserna i strafflagens 51 kap. 6 § 
inte definitioner av begreppen organiserad handelsplattform och utsläppsrätter. Till bestäm-
melserna om tillämpningsområdet i kapitlets 6 a § fogades då inte heller den av marknads-
missbruksdirektivets artikel 1.2 c följande tillämpningsbestämmelsen gällande finansiella in-
strument som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform. Av motsvarande skäl 
föreslogs i paragrafen inte någon sådan bestämmelse enligt tillämpningsbestämmelsen i artikel 
1.2 andra stycket i direktivet, som har samband med utsläppsrätter eller andra auktionerade 
produkter baserade på utsläppsrätter enligt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (RP 
65/2016 rd, s. 50).  

Det föreslås nu att artikel 39.4 i marknadsmissbruksförordningen och artiklarna 1 och 2 i 
marknadsmissbruksdirektivet, vilka förutsätts för genomförandet, fogas till definitionerna i 
strafflagens 51 kap. 6 § samt till bestämmelserna om tillämpningsområdet i det kapitlets 6 a §.

2.3.7 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ändrades redan år 2016 genom lagen 
739/2016 för att i föregripande syfte säkerställa det nationella genomförandet av artikel 92 i 
MiFID II. I detta sammanhang ströks bland annat i lagens 19 kap. 6 § omnämnandet om Fi-
nansinspektionens tillstånd i fråga om investerings- och sidotjänster som i Finland tillhanda-
hålls av förvaltare av vissa EES-baserade AIF-fonder. Ändringen motsvarar ESMA:s med-
delande Questions and Answers. Application of the AIFMD (uppdaterat 
9.1.2015/ESMA/2015/11), där medlemsstaternas tillsynsmyndigheter med hänvisning till 
principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen uppmanas att 
tillämpa artikel 92 I MiFID II redan före det datum då den ursprungligen skulle genomföras. 
Eftersom genomförandet av artikel 92 i MiFID II innebär att på tillhandahållande av gränsö-
verskridande tjänster enligt artikel 6.4 i AIFMD inom EES tillämpas motsvarande anmäl-
ningsförfarande som när det gäller förvaltning av en AIF-fond som är etablerad i en annan 
EES-stat, är det motiverat att i överensstämmelse med artikel 33 i AIFMD göra sådana mate-
riella ändringar i 19 och 21 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som 
innebär en utvidgning av detta anmälningsförfarande. 

3 Målsättning och de vikt igaste  förslagen

3.1 Målsättning
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Syftet med propositionen är att genomföra de åtgärder som behövs för införlivande av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv (MiFID II) med den nationella lagstiftningen samt för till-
lämpning av förordningen (MiFIR) från och med den 3 januari 2018. 

Syftet med regelverket är att minska medlemsländernas prövningsrätt i förhållande till union-
ens bestämmelser om finansiella tjänster (single rule book) för att att skapa jämlika verksam-
hetsförutsättningar för medlemsstaterna och marknadsparterna. Syftet är vidare att öka han-
delns transparens, effektivitet och tillförlitlighet i fråga om samtliga finansiella instrument. 
Målet är också att överföra en så stor del som möjligt av transaktionerna från OTC-handel till 
reglerade marknader. 

Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är dessutom att förbättra små och medelstora fö-
retags tillträde till kapitalmarknaden, införa nya skyddsåtgärder för algoritmisk handel, öka 
transparensen på den finansiella marknaden bland annat genom att utsträcka regleringen till 
anonym handel (dark pools), öka tillsynsmyndigheternas befogenhet, förbättra tillsynen över 
marknaden för råvaruderivat och marknadens transparens samt förstärka investerarskyddet 
bland annat genom att skärpa kraven på tillhandahållande av komplicerade investeringspro-
dukter och investeringsrådgivning. Dessutom är avsikten att skapa en enhetlig ram för att ge 
tredjeländers värdepappersföretag och marknadsoperatörer tillträde till EU-marknaden. 

Det är meningen att direktivets bestämmelser ska sättas i kraft i överensstämmelse med direk-
tivet. Avsikten är att undvika nationella tolkningsmöjligheter och eventuella konflikter med 
kommissionens och ESMA:s omfattande och detaljerade bestämmelser och anvisningar på 
lägre nivå. Med några få undantag är syftet med genomförandet av direktivet att föreskriva om 
de skyldigheter som följer av direktivet, utan några ytterligare nationella bestämmelser som 
saknar grund i direktivet. 

Syftet med propositionen är dessutom att genom de bestämmelser som föreslås i lagen om Fi-
nansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för efterlevnaden av EU:s referensvärdesför-
ordning. 

3.2 De viktigaste förslagen

3.2.1 Lagen om investeringstjänster

Tillämpningsområde

Propositionen innebär nya skyldigheter för sådana värdepappersföretag och kreditinstitut som 
säljer strukturerade insättning eller tillhandahåller investeringsrådgivning i anslutning till dem. 
Lagen innehåller också en separat undantagsbestämmelse i fråga om personer som för egen 
räkning handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa. De nya undantagsbe-
stämmelserna har ett snävare tillämpningsområde och ställer dessutom flera villkor när det 
gäller tillämpningen. Till följd av förslaget minskar tillämpningsområdet för undantagsbe-
stämmelserna bland annat så att i fortsättningen allt färre bolag som huvudsakligen bedriver 
annan affärsverksamhet än tillhandahållande av investeringstjänster, bankverksamhet eller 
marknadsgarantverksamhet i anslutning till råvaruderivat kommer att falla utanför tillämp-
ningsområdet för lagen. 

I lagens 1 kap. föreslås också nya bestämmelser om partiella undantag vid tillämpningen av 
lagen. Enligt bestämmelserna blir det möjligt att tillämpa endast en del av lagens bestämmel-
ser på vissa sådana aktörer i energibranschen som avses i bestämmelsen samt på personer som 
tillhandahåller endast mottagande och förmedling av order som utförs med vissa finansiella 
instrument samt investeringsrådgivning. 
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I lagen föreslås en sådan precisering av begreppet finansiella instrument att i definitionen 
nämns bland annat utsläppsrätter. 

Investeringstjänster som tillhandahålls och verksamhet som bedrivs av tredjelandsföretag

MiFID II:s tillämpningsområde utsträcks till att omfatta tredjelandsföretag som genom för-
medling av filialer inom unionen tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investe-
ringsverksamhet. 

Till kategorin nationell lagstiftning hör den definition av begreppet värdepappersföretag i tred-
jeländer som för närvarande ingår i lagen om investeringstjänster och bestämmelserna i 5 kap. 
om filialetablering för värdepappersföretag i tredjeland och tillhandahållande av tjänster i Fin-
land. Enligt bestämmelserna får ett företag som auktoriserats i Finland inte fritt tillhandahålla 
tjänster i någon annan medlemsstat än i Finland. Det föreslås att de ovan nämnda bestämmel-
serna ersätts med bestämmelser som stämmer överens med MiFID II. Vidare föreslås att till 
lagen fogas en mot direktivet svarande definition av begreppet tredjelandsföretag. I lagens 5 
kap. föreslås en sådan ändring att i den tas in mot kapitel IV i direktivets avdelning II svarande 
bestämmelser om tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Fin-
land. Enligt förslaget ska ett tredjelandsföretag etablera en filial i Finland om det avser att till-
handahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sido-
tjänster till sådana kunder som avses i 1 kap. 23 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster och 
som har bett om att bli behandlade som professionella kunder eller till sådana icke-
professionella kunder som avses i 3 mom. Genom den föreslagna regleringen tryggas en till-
räcklig skyddsnivå för kunder som nämns ovan. Regleringen stämmer överens med artikel 39 i 
MiFID II. 

Enligt MiFIR får ett tredjelandsföretag vars regelverk och tillsynssystem har bedömts vara ef-
fektivt likvärdigt med de krav som föreskrivs i artikel 47.1 i MiFIR och som är auktoriserat i 
enlighet med artikel 39 i MiFID II, utan etablering av nya filialer tillhandahålla de tjänster och 
den verksamhet som omfattas av auktorisationen till godtagbara motparter och professionella 
kunder i andra medlemsstater i unionen. 

Administrations- och styrningssystem

Det föreslås att till lagen fogas ett nytt 6 b kap. om värdepappersföretags administrations- och 
styrningssystem. I kapitlet föreslås bestämmelser om sådana allmänna krav gällande värde-
pappersföretags administration- och styrningssystem, för vilkas vidkommande hänvisas till 
vissa bestämmelser i kreditinstitutslagen. I det föreslagna kapitlet föreskrivs dessutom om sty-
relsens uppgifter i värdepappersföretag samt om minimiantalet personer som de facto ska leda 
ett värdepappersföretags verksamhet. I det föreslagna kapitlet ingår också bestämmelser om 
sådana tillförlitlighets- och kompetenskrav för värdepappersföretagets ledning som motsvarar 
de krav som framgår av kreditinstitutslagen. 

Algoritmisk handel

I lagens 7 a kap. ingår nya bestämmelser om de krav som ställs på algoritmisk handel. Enligt 
de föreslagna bestämmelserna ska värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ha 
tillgång till effektiva system och riskhanteringsmetoder som lämpar sig för affärsverksamhet-
en. Med hjälp av dem kan man förvissa sig om handelssystemens motståndskraft och kapacitet 
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samt om gränsvärdena och limiterna för handeln och vidare kan man förhindra att felaktiga 
order skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att det kan skapa eller bidra till en 
oordnad marknad. Syftet med systemen och riskhanteringsmetoderna är vidare att förhindra 
marknadsmissbruk. Värdepappersföretagen ska säkerställa att systemen är fullständigt testade 
och vederbörligen övervakade. 

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i en medlemsstat ska anmäla detta 
till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och för den handelsplats där värdepap-
persföretaget bedriver algoritmisk handel i egenskap av medlem av eller deltagare på handels-
platsen. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna ska ett värdepappersföretag på begäran ge Finansinspekt-
ionen en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare upp-
gifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för systemen samt de centrala 
överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat. Tillsynsmyndigheten får när 
som helst begära ytterligare information från ett värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för den handeln. Ett värdepappersföretag som tillämpar 
en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel ska dessutom i en godkänd form bevara korrekta 
och kronologiska uppgifter om alla sina order och bud på handelsplatser och ska på begäran 
göra dem tillgängliga för Finansinspektionen.

Enligt propositionen ska ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel som ett led i 
en marknadsgarantstrategi utföra denna strategi kontinuerligt under en bestämd andel av han-
delsplatsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen till-
handahålls likviditet på ett regelbundet och förutsägbart sätt. 

Värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ha 
inrättat effektiva system och kontroller som säkerställer att lämpligheten hos kunder som an-
vänder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt. Värdepappersföretaget ska ansvara för 
att se till att kunder som använder tjänsten iakttar lagens krav och handelsplatsens regler. 

Det föreslås att de nya kraven gällande algoritmisk handel ska ställas också på reglerade 
marknader som avses i lagen om handel med finansiella instrument. 

Organisering av värdepappersföretags verksamhet samt uppföranderegler

Det föreslås att till 7 kap. i lagen investeringstjänster, där det föreskrivs om organisering av 
värdepappersföretags verksamhet, fogas nya bestämmelser om värdepappersföretag som pla-
nerar, utvecklar och distribuerar finansiella instrument och om deras skyldighet att driva ett in-
ternt förfarande för godkännande av produkterna. Syftet med produkthanteringsmetoden är att 
säkerställa att de finansiella instrumenten lämpar sig för den tilltänkta målgruppen. Det före-
slås att Finansinspektionen ska utfärda närmare bestämmelser om de skyldigheter som gäller 
för utvecklare och distributörer av finansiella instrument. Dessutom skärps de nuvarande be-
stämmelserna om hantering av intressekonflikter.

Det föreslås också att till kapitlet fogas en ny bestämmelse om värdepappersföretags skyldig-
het att säkerställa att personer som ger kunder investeringsrådgivning eller annan information 
har de kunskaper och den kompetens som behövs för tillhandahållande av tjänsten och in-
formationen.

I lagens 10 kap. om förfaranden i kundförhållanden föreslås ändringar, i synnerhet i bestäm-
melserna om incitament. Helt nya bestämmelser föreslås om förbud mot användning av inci-
tament i samband med oberoende investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Det föreslås 
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att Finansinspektionen ska utfärda närmare föreskrifter om incitament. Dessutom föreslås att i 
lagen tas in närmare bestämmelser om bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet hos 
produkter och tjänster som tillhandahålls kunder. Execution only-tjänsterna och sålunda den 
kategori av enkla finansiella instrument och investeringsprodukter som faller utanför tillämp-
ningsområdet för ändamålsenlighetsbedömningen ska enligt förslaget inskränkas. Noggrann-
nare och mera omfattande bestämmelser föreslås om information och investeringsrådgivning 
till kunder, också icke-professionella kunder. I lagen föreslås vidare ett förbud mot sådana er-
sättnings- och bedömningsarrangemang för personalen som kan utgöra incitament att rekom-
mendera icke-professionella kunder andra finansiella instrument än sådana som är bäst läm-
pade för dem. I lagen föreslås också närmare bestämmelser om skyldigheten att omsorgsfullt 
utföra order (best execution -skyldigheten). Tillhandahållare av investeringstjänster åläggs 
dessutom mera omfattande skyldigheter när det gäller inspelning av telefonsamtal och beva-
rande av kommunikation i anslutning till utförande av kundorder. 

Förvaring och annan behandling av kundmedel

I 9 kap. i lagen om investeringstjänster föreslås huvudsakligen sådana ändringar av teknisk ka-
raktär som MiFID II förutsätter. Det föreslås emellertid att värdepappersföretagen åläggs 
skyldighet att överväga spridning av en kunds penningmedel om de placeras på något annat 
sätt än på ett konto i centralbanken. Värdepappersföretag anlitar emellertid inte Finlands Bank 
för förvaring av kundmedel trots att det i lagen om Finlands Bank inte finns några bestämmel-
ser som hindrar banken att ta emot kundmedel. Genom spridningsskyldigheten främjas inve-
sterarskyddet då värdepappersföretaget inte har beredskap för endast en förvarares eventuella 
likviditet. 

Ett värdepappersföretag kan emellertid förvara högst 20 procent av sitt innehav av penning-
medel hos företag som hör till samma koncern. Kravet att kundmedel ska förvaras hos företag 
om hör till samma koncern kan emellertid åsidosättas om värdepappersföretaget visar att kra-
vet inte står i proportion till arten eller omfattningen av dess verksamhet eller om det är fråga 
om ett litet belopp. Avvikelsen från kravet får emellertid inte försvaga kundskyddet. Värde-
pappersföretaget ska regelbundet bedöma om grunderna för avvikelse från diversifieringskra-
vet är uppfyllda och för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning. 

Det finns en mångfald av transaktioner och på ett sådant område som finansmarknaden, som 
snabbt utvecklas, är det också relativt svårt att förutsäga hur de olika transaktionstyperna ut-
vecklas. En kunds rättigheter avseende ett finansiellt instrument kan avyttras, upphävas eller 
pantsättas. Den gällande lagens formuleringar när det gäller pantsättning och avyttring av 
kunders finansiella instrument är onödigt snäva och det föreslås därför att paragrafens rubrik 
ändras till ”Förfogande över rättigheter som avser finansiella instrument eller kundmedel”. 
Det föreslås att i bestämmelsen utöver pantsättning eller avyttring nämns ”annars i rättsligt 
hänseende”. 

Ett viktigt förslag när det gäller förvaring av kundmedel är den helt nya bestämmelsen om ar-
rangemang för överföring av finansiell säkerhet. Ett arrangemang för överföring av finansiell 
säkerhet skiljer sig avsevärt till exempel från pantsättning, eftersom äganderätten kvarstår hos 
den som ställer säkerheten. En säkerhet som innebär att äganderätten överförs försvagar 
sålunda kundskyddet, vilket innebär att det enligt förslaget är värdepappersföretagets skyldig-
het att i första hand erbjuda sina kunder andra säkerhetsalternativ. Artikel 16.10 i MiFID II 
förbjuder sådana säkerhetsarrangemang med icke-professionella investerare som innebär över-
föring av äganderätten. Finansiella arrangemang som innebär äganderättsöverföring kan 
sålunda ingås endast med professionella kunder. 
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Dessutom föreslås i 9 kap. en bestämmelse om värdepappersföretags skyldighet att rapportera 
till Finansinspektionen och andra myndigheter bland annat om förvaring av kundmedel för 
kunders räkning, om utomstående förvarare av kundmedel, om konton som används för förva-
ring, om förvaringsavtal samt om tjänster som eventuellt utkontrakterats och om tillhandahål-
lare av utkontrakterade tjänster. 

Rapportering av transaktioner

Det föreslås att bestämmelserna om rapportering av transaktioner i 12 kap. i den gällande vär-
depappersmarknadslagen upphävs. I 7 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument 
föreslås en informativ hänvisning till MiFIR:s bestämmelser om transaktionsrapportering. 

Påföljder

Det föreslås att de bestämmelser om administrativa påföljder som direktivet förutsätter över-
förs till lagens 15 kap. 

Det föreslås att den i gällande lag om investeringstjänster ingående bestämmelsen om gär-
ningar som är straffbara som investeringstjänstbrott bibehålls med oförändrat innehåll. Vidare 
föreslås att lagens nuvarande straffbestämmelse om brott mot tystnadsplikten samt paragrafen 
om brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel ska kvarstå i la-
gen. Eftersom det är fråga om klandervärda gärningar föreslås att de fortsättningsvis ska vara 
kriminaliserade. 

3.2.2 Lagen om handel med finansiella instrument

Det föreslås att den nuvarande lagen om handel med finansiella instrument ska upphävas och 
ersättas med en ny lag med samma namn. 

Börsverksamhet

Det föreslås att bestämmelserna om börsverksamhet i den gällande lagens 2 kap. ska omgrup-
peras till två skilda kapitel i den nya lagen. I 2 kap. föreslås bestämmelser om de krav som 
gäller i fråga om en marknadsoperatörs, dvs. börsens verksamhetstillstånd och förvaltning. I 
kapitlet föreslås i överensstämmelse med direktivet bestämmelser som innebär mera omfat-
tande och detaljerade krav på börsledningens sammansättning och tidsdisposition samt på 
börsens administrations- och styrningssystem. 

I lagens 3 kap. föreskrivs om organisering av verksamheten på en reglerad marknad. Det före-
slås att bestämmelserna om organisering av verksamheten i många avseenden ska preciseras i 
överensstämmelse med direktivet. Börsen ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet se till att 
Finansinspektionen underrättas om avvikelser på marknaden och om förfaranden som strider 
mot lag eller börsreglerna samt om systemavbrott som rör ett finansiellt instrument eller förfa-
randen som kan vara förbjudna enligt marknadsmissbruksförordningen. Finansinspektionen 
ska vidarebefordra sådan information till andra myndigheter som motsvarar Finansinspektion-
en. 

Bestämmelserna om revision föreslås bli så preciserade att en revisor ska underrätta Finansin-
spektionen om han eller hon konstaterar att ett beslut eller en omständighet kan innebära en 
väsentlig överträdelse av lag eller börsens verksamhetstillstånd eller påverka kontinuiteten i 
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börsens verksamhet eller leda till en revisionsberättelse med avvikande mening eller reservat-
ion. 

Till kapitlet fogas en ny paragraf om rapportering av överträdelser. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska börsen ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska 
kunna rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter som gäller fi-
nansmarknaden. 

I bestämmelserna om avslutande av handel med ett finansiellt instrument föreslås sådana pre-
ciseringar att i lagen räknas upp situationer där Finansinspektionen ska förutsätta att en annan 
marknadsplats i Finland och en systematisk internhandlare avslutar handeln med samma fi-
nansiella instrument. 

I en ny bestämmelse i kapitlet förskrivs om ett skriftligt marknadsgarantavtal mellan en börs 
och en handelspart. I avtalet ska åtminstone specificeras bindande offerter, tillförsel av likvidi-
tet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet, alla incitament i form av ra-
batter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt andra rättigheter i anslutning till 
deltagandet i börssystemet.

I 3 kap. om organisering av börsens verksamhet föreslås en bestämmelse om algoritmisk han-
del. En börs ska ha tillgång till effektiva system och interna förfaranden för att säkerställa att 
börsens handelsparter testar algoritmiska handelssystem och för att förebygga och hantera 
otillbörliga handelsförhållanden som orsakas av algoritmiska handelssystem.

En börs kan tillåta att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i egenskap av handelspart 
erbjuder en kund direktiv elektroniskt tillträde. Börsen ska emellertid se till att lämpliga krite-
rier tillämpas i fråga om lämpligheten hos kunder som ges direkt elektroniskt tillträde till 
börsens system. 

I lagen finns också bestämmelser om tick-size och synkronisering av klockor. 

En börs ska ha adekvata system och interna förfaranden för undvikande av betydande handels-
störningar. Börsen ska ha en plan för kortvarigt avbrytande av handel. 

Det föreslås att bestämmelserna om avbrytande av handel preciseras. Finansinspektionen kan 
be en reglerad marknad som verkar i Finland eller en systematisk internhandlare avbryta eller 
avsluta handeln med samma finansiella instrument om orsaken till avbrytandet eller avslutan-
det är misstänkt marknadsmissbruk, ett uppköpserbjudande eller undanhållande av insiderin-
formation om emittenten eller det finansiella instrumentet, i strid med marknadsmissbruksför-
ordningen. 

Det föreslås att till lagen fogas en ny bestämmelse om börsavgifter. Avgifterna ska vara objek-
tiva och icke-diskriminerande och börsen ska se till att uppgifter om hur avgifterna fastställs är 
offentligt tillgängliga. I lagen föreskrivs att börsen kan ta ut högre avgifter i vissa fall. 

Ordnande av multilateral och organiserad handel

Det föreslås att den gällande lagens bestämmelser om ordnande av multilateral handel ska 
kompletteras med bestämmelser om organiserad handel. I överensstämmelse med direktivet 
föreskrivs om vardera förfarandets gemensamma förpliktelser samt dessutom om förpliktelser 
som gäller respektive förfarande. Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och orga-
niserad handel är skyldiga att upprätta transparenta och icke-diskriminerande regler för att bli 
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handelspart eller få tillträde till systemet samt för att utföra transaktioner i systemet. I fråga 
om operatörer som ordnar multilateral handel är kraven desamma som för organiserad handel. 

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

I föreslagna 6 kap. föreskrivs om tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Enligt ka-
pitlet kan en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel be Finansinspektionen re-
gistrera den multilaterala handelsplattformen som en tillväxtmarknad för små och medelstora 
företag. Vidare föreskrivs om de krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora fö-
retag. 

Transparenskrav

Bestämmelserna om öppenhet i handeln med finansiella instrument i den gällande lagen om 
handel med finansiella instrument upphävs då MiFIR börjar tillämpas från början av 2018. I 
avdelningarna II—IV i MiFIR föreskrivs om transparens när det gäller finansiella instrument, 
vilket innebär att 5—7 kap. i lagen om handel med finansiella instrument föreslås bli upp-
hävda, med undantag för några paragrafer som fortfarande faller inom amen för nationell 
prövning. 

I lagens 7 kap. föreslås bestämmelser om systematiska internhandlares anmälningsskyldighet 
samt om Finansinspektionens rätt att ålägga en systematisk internhandlare att avbryta interna 
transaktioner med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt 
gången. Dessutom föreslås att Finansinspektionen ska få rätt att förbjuda en systematisk in-
ternhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument, om det vid handeln el-
ler vid uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet vidtas 
åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller om det finns något annat särskilt vägande 
skäl att förbjuda transaktionen. 

Dessutom föreslås i lagens 7 kap. bestämmelser som innebär att handelsplatser varje vecka ska 
offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kate-
gorierna av personer för de olika råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som 
handlas på deras handelsplatser. Värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat, ut-
släppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats ska dagligen till Finansinspektionen 
eller till den behöriga myndigheten för det finansiella instrumentet i fråga rapportera uppgifter 
om sina positioner i råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa. 

Datarapporteringstjänster

Tillämpningsområdet för MiFID II har utsträckts till att omfatta leverantörer av datarapporte-
ringstjänster. Det föreslås att bestämmelserna om datarapporteringstjänster i direktivets avdel-
ning V ska tas in i lagen om handel med finansiella instrument. Vidare föreslås det att till la-
gen fogas definitioner av begreppen datarapporteringstjänster och leverantörer av datarappor-
teringstjänster, leverantörer av ett godkänt publiceringsprogram, tillhandahållande av konsoli-
derad handelsinformation och tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism samt av 
begreppet utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster. 

Det föreslås att i lagens 8 kap. tas in de bestämmelser om auktorisationsförfarande för leveran-
törer av datarapporteringstjänster som ingår i direktivets avdelning V. I lagen föreslås be-
stämmelser om tillstånd för leverantörer av datarapporteringstjänster, tillståndsförfarandet, 
återkallelse av tillstånd samt om krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens hos leveran-
törer av datarapporteringstjänster. Dessutom föreskrivs i lagen om rätt att tillhandahålla data-
rapporteringstjänster med stöd av annat tillstånd. 
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Det föreslås att i lagens 9 kap. tas in de i direktivets avdelning V ingående bestämmelserna om 
tillhandahållare av ett okänt publiceringsarrangemang, tillhandahållare av konsoliderad han-
delsinformation och organisering av verksamheten hos tillhandahållare av ett godkänt publice-
ringsarrangemang. 

Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska organisera sin verksamhet 
så att den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i MiFIR kan offentligöras så nära 
realtid som det är tekniskt möjligt på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska spridas 
på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i ett 
format som underlättar konsolideringen av informationen med liknande data från andra källor. 
Tillhandahållaren ska ha administrativa arrangemang för undvikande av intressekonflikter 
med sina kunder samt skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid in-
formationsöverföringen, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt till-
träde samt för att förhindra informationsläckor. 

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska enligt den föreslagna bestämmel-
sen ordna sin verksamhet så att det är möjligt att samla in och konsolidera sådana uppgifter 
som avses i artiklarna 6 och 20 i MiFIR till en kontinuerlig elektronisk dataström samt göra 
informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt på rimliga 
affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter att den 
offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på 
icke-diskriminerande grunder och i ett format som är lätt att använda för marknadsparterna. 
Bestämmelserna om intressekonflikter och säkerhetsarrangemang motsvarar de bestämmelser 
som föreslås för tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna ska tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrange-
mang organisera sin verksamhet så att handelsrapporteringsuppgifter ska kunna meddelas Fi-
nansinspektionen så snabbt som möjligt och senast följande arbetsdag efter att transaktionen 
genomförts. Tillhandahållaren ska dessutom ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan 
kontrollera handelsrapporternas fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppen-
bara fel. Bestämmelserna om intressekonflikter och säkerhetsarrangemang motsvarar de be-
stämmelser som föreslås för tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang. 

Det föreslås att den skyldighet gällande anmälan om överträdelser som avses i direktivets arti-
kel 73.2 ska utsträckas också till tillhandahållare av datarapporteringstjänster samt till mark-
nadsoperatörer och marknadsplatsoperatörer. 

Påföljder

Det föreslås att direktivets bestämmelser om administrativa sanktioner ska tas in i 12 kap. i la-
gen.

Det föreslås att kriminalseringen av olovligt ordnande av handel med finansiella instrument i 
den gällande lagens 11 kap. 2 § ska hållas i kraft. I motsvarighet till kriminaliseringarna i den 
gällande bestämmelsen föreslås att i paragrafen dessutom kriminaliseras drift av en organise-
rad handelsplattform samt tillhandahållande av datarapporteringstjänster utan vederbörligt till-
stånd. Det föreslås också att lagens nuvarande straffbestämmelse om brott mot tystnadsplikten 
ska hållas i kraft. Vidare föreslås det att kriminaliseringarna ska bibehållas på grund av att det 
är fråga om klandervärda gärningar. 

3.2.3 Lagen om Finansinspektionen

Tillsynsbefogenheter och påföljder
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Finansinspektionen ska enligt förslaget vara den behöriga myndighet som avses i MiFID II 
och MiFIR. Finansinspektionen ska övervaka efterlevnaden av MiFIR och i egenskap av be-
hörig myndighet utöva de befogenheter som nämns i förordningen. Den ska bland annat i en-
lighet med artikel 30.3 i MiFIR övervaka marknaden för finansiella instrument och strukture-
rade insättningar som marknadsförs, distribueras eller säljs i eller från Finland. Den ska också 
göra sådana produktingripanden som avses i MiFIR artikel 42. 

I 37 d i lagen om Finansinspektionen föreslås i överensstämmelse med direktivets artikel 69.2 
j, o och p att det föreskrivs om Finansinspektionens befogenhet att göra kontroller av posit-
ionshantering i råvaruderivat. En bestämmelse om kontroller av positionshantering i råvarude-
rivat föreslås dessutom i 10 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument.

Det föreslås att i 15 kap. i lagen om investeringstjänster och i 12 kap. i lagen om handel med 
finansiella instrument tas in sådana bestämmelser om administrativa påföljder som direktivet 
förutsätter. I lagen om Finansinspektionen ska enligt förslaget göras de ändringar som direkti-
vet förutsätter i fråga om påföljdsavgiftens maximibelopp. Högre maximiavgifter än de som 
direktivet förutsätter ska enligt förslaget, med ett undantag, tillämpas endast i fråga om över-
trädelser av det slag som avses i direktivet.

Finansinspektionen ska inte längre göra någon framställning till marknadsdomstolen om på-
följdsavgifter på över en miljon euro, utan den ska själv bestämma alla påföljdsavgifter. 

Dessutom förenhetligas överklagandet av Finansinspektionens beslut så att Helsingfors för-
valtningsdomstolen ska vara besvärsinstans också i ärenden som gäller administrativa påfölj-
der. 

Vidare föreslås i lagen nya bestämmelser om en gemensam påföljdsavgift samt om påförande 
av en administrativ påföljd i samband med företagsregleringar. 

Till lagens 28 § fogas en ny bestämmelse om befogenhet att förordna om ett permanent förbud 
mot att sköta uppgifter i ledningen för ett värdepappersföretag för den som gjort sig skyldig 
till allvarliga överträdelser. Dessutom fogas till lagen en ny 28 b § om befogenhet att förordna 
om ett tillfälligt förbud för ett värdepappersföretag att vara deltagare eller medlem på en orga-
niserad marknad eller multilateral handelsplattform eller kund på en organiserad handelsplatt-
form. 

I lagens bestämmelser om samarbete och informationsutbyte med Energimyndigheten föreslås 
preciseringar liksom när det gäller Finansinspektionens befogenheter i anslutning till ägarö-
vervakning och verkställighetsförbud. Det föreslås att till lagen fogas också de befogenhets-
och påföljdsbestämmelser som referensvärdesförordningen förutsätter.

3.2.4 Lagen om gräsrotsfinansiering

Det föreslås att bestämmelserna om tillämpningsområde, registrering- och kundskydd i lagen 
om gräsrotsfinansiering ändras i överensstämmelse med artikel 3 i MiFID II. Direktivets krav 
när det gäller auktorisation, förfaranden och organisering av verksamheten föreslås bli ut-
sträckta så att de tillämpas på sådan förmedling av gräsrotsfinansiering som avses i lagen och 
när det är fråga om mottagande och vidarebefordran av order som avser överlåtbara värdepap-
per och andelar i företag för kollektiva investeringar i enlighet med artikel 3.1 b i MiFID II . 
Det föreslås att den nuvarande lagens registreringskrav gällande operatörerna i fråga ändras 
till ett auktorisationskrav i enlighet med direktivet. I överensstämmelse med regeringspro-
grammet föreslås i propositionen inte någon ytterligare nationell reglering utöver direktivets 
minimikrav.
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På lånebaserad gräsrotsfinansiering samt som inte sker med finansiella instrument (icke-
överlåtbara värdepapper) ska enligt förslaget fortsättningsvis tillämpas bestämmelser på en 
lägre nivå än lagen om gräsrotsfinansiering, trots att det finns något behov att i verksamheten 
tillämpa de bestämmelser i lagen om investeringstjänster som är baserade på artikel 3 i MiFID 
II. Inte heller till denna del föreslås i propositionen någon ytterligare nationell reglering som 
inte är baserad på direktivet. 

Dessutom föreslås förtydligande av de bestämmelser i lagen om gräsrotsfinansiering som gäl-
ler tillämpningsområdet. Avsikten är att undvika en konflikt med de bestämmelser i lagen om 
investeringstjänster som är baserade på EU-lagstiftning. 

3.2.5 Strafflagen

Det föreslås att i strafflagens 51 kap. om värdepappersmarknadsbrott görs de ändringar som 
förutsätts i MIFID II samt för genomförande av marknadsmissbruksförordningens artikel 39.4 
och i marknadsmissbruksdirektivets artiklar 1 och 2. Till kapitlets 6 § ska enligt förslaget fo-
gas definitioner av begreppen organiserad handelsplattform och utsläppsrätter. Genom änd-
ringen av tillämpningsbestämmelsen i kapitlets 6 a § utsträcks tillämpningsområdet för krimi-
naliseringarna till att omfatta också finansiella instrument som är föremål för handel på en or-
ganiserad handelsplattform. Till följd av ändringen kommer kriminaliseringarna att gälla 
också finansiella instrument vilkas värde bestäms på basis av ett finansiellt instrument av detta 
slag samt till sådana finansiella instrument som påverkar värdet av ett finansiellt instrument av 
detta slag. 

Dessutom utsträcks kriminaliseringarna till att omfatta också utsläppsrätter som avses i kom-
missionens förordning (EU) nr 1031/2010, dvs. auktionering på en auktionsplattform som har 
godkänts som en reglerad marknad för utsläppsrätter eller andra auktionerade produkter som 
är baserade på utsläppsrätter, inbegripet när auktionerade produkter inte är finansiella instru-
ment. 

3.2.6 Kreditinstitutslagen

I kreditinstitutslagens 5 kap. föreslås nya bestämmelser om affärsverksamhet som är tillåten 
för inlåningsbanker och kreditföretag. I bestämmelserna föreslås sådana ändringar att ett kre-
ditinstitut ska vara skyldigt att underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja 
tillhandahålla investeringstjänster eller sidotjänster samt skyldigt att bifoga en utredning om 
hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses. 

Avsikten med förslaget är att Finansinspektionen ständigt ska känna till vilka investerings-
och sidotjänster de finländska kreditinstituten tillhandahåller vid respektive tidpunkt. Nuva-
rande praxis som innebär att kreditinstituten kan beviljas ett generellt tillstånd att tillhanda-
hålla alla de tjänster som nämns i kreditinstitutslagen utan att Finansinspektionen har känne-
dom om dem, är inte effektiv med tanke på Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna 
brist har påtalats också av Internationella valutafonden (IMF) och ESMA. Till denna del är 
kreditinstituten och värdepappersföretagen inte jämställda, eftersom värdepappersföretagens 
förutsättningar för bedrivande av verksamhet kontrolleras i fråga om varje tjänst i samband 
med auktorisationsförfarandet. Då Finansinspektionen och de övriga europeiska tillsynsmyn-
digheterna för värdepappersmarknaden har samma befogenheter när det gäller produktingri-
panden, kommer det med tanke på en effektiv uppföljning av marknaden att vara viktigt att 
Finansinspektionen ständigt är informerad om vilka investerings- eller sidotjänster dess till-
synsobjekt tillhandahåller. Dessa uppgifter är viktiga också när det gäller tillsynen över förut-
sättningarna för medlemskap i ersättningsfonden för investerare och fastställande av med-
lemsavgiften. 
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En förutsättning för en säker uppdatering av Finansinspektionens och ESMA:s offentliga re-
gister är att kreditinstituten underrättar Finansinspektionen också då de upphör att tillhanda-
hålla investerings- och sidotjänster. Ett sådant meddelande ska innehålla ett utdrag ur styrel-
sens beslut och en utredning om hur kreditinstitutet har för avsikt att avveckla tjänsten på ett 
sätt som tillgodoser kundskyddet. Motsvarande förfarande ska i fråga om utredningarna iakttas 
i samband med återkallelse av värdepappersföretags verksamhetstillstånd. 

Det föreslås att till lagens 12 kap. fogas de bestämmelser som behövs med anledning av infö-
randet av den internationella redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument. Den nya 
standarden som i tekniskt hänseende ersätter den tidigare standarden IAS 39, behandlar klassi-
ficering, värdering och redovisning av finansiella instrument, inklusive nedskrivningar på 
verkligt värde. Nedskrivningar på finansiella instrument som avser periodiserade anskaff-
ningsutgifter innebär att tillämpningen av den nya standarden sker enligt en modell enligt vil-
ken också framtida händelser ska beaktas. Dessutom föreslås i kapitlet motsvarande ändringar 
som i värdepappersmarknadslagstiftningen när det gäller bestämmelsen om verksamhetsberät-
telse samt bestämmelsen om delårsrapport, som enligt förslaget ersätts med en bestämmelse 
om skyldigheten att upprätta en halvårsrapport. De sist nämnda ändringarna är baserade på 
ändringar i bokföringslagen och föreslås i syfte att i lagstiftningen om kreditinstitut beakta de 
ändringar som gjorts i transparensdirektivet.

Till övriga delar är de föreslagna ändringarna närmast av teknisk karaktär.

3.2.7 Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I 6 kap. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreslås en av riksdagen 
förutsatt ändring som gäller icke-noterade bolag. I sitt svar RSv 44/2017 på regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
samt till vissa lagar som har samband med den (RP 28/2016 rd)) förutsatte riksdagen att rege-
ringen genast börjar bereda lagstiftning för att förbjuda anslutning av aktier i icke-noterade 
finländska aktiebolag till utländska värdeandelssystem. Med anledning av riksdagens svar fö-
reslås en ny reglering som förbjuder anslutning av bolagsaktier till utländska värdeandelssy-
stem om aktierna inte är föremål för handel på en sådan handelsplats som avses i lagen om 
handel med finansiella instrument.

3.2.8 Övriga lagar

Det föreslås att bestämmelserna om AIF-förvaltares gränsöverskridande verksamhet i 19 kap. i 
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ändras så att där föreskrivs också om rät-
ten att i enlighet med artikel 92 i MIFID II tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster. 

Det föreslås att till lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift fogas en bestämmelse om 
skyldigheten att betala tillsynsavgift till en sådan referensvärdesadministratör som avses i 5 § 
32 punkten i lagen om Finansinspektionen samt till en sådan leverantör av datarapporterings-
tjänster som avses i lagen om handel med finansiella instrument.

Till 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen (38/1978) och till 7 a kap. i lagen 
om konsumentkrediter i anslutning till bostadsegendom ska enligt förslaget fogas bestämmel-
ser om skyldighet att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 57 och 58 i referensvärdesför-
ordningen i fråga om sådana referensvärden som det hänvisas till och som används i avtal om 
konsumentkrediter.

Utöver de nämnda lagförslagen krävs också i andra lagar ett stort antal ändringar av teknisk 
karaktär, huvudsakligen när det gäller hänvisningar i lagen om investeringstjänster och i lagen 
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om handel med finansiella instrument. I propositionen föreslås också ändringar i följande la-
gar:

- värdepappersmarknadslagen, 

- lagen om placeringsfonder, 

- lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem,

- lagen om finansiella säkerheter

- lagen om värdeandelskonton

- lagen om värdepapperskonton

- lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretagen

- lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

- lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

- betaltjänstlagen

- lagen om betalningsinstitut

- lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

- lagen om fastighetsfonder

- lagen om bundet långsiktigt sparande

- revisionslagen

- lagen om beskattningsförfarande

- lagen om förmyndarverksamhet

- lagen om rättegång i marknadsdomstolen

3.3 Alternativ och nationell självreglering

3.3.1 Förvaring av kundmedel

Enligt artikel 16.11 i MiFID II får medlemsstaterna emellertid införa ytterligare nationella 
krav. Sådana krav måste vara objektivt motiverade och proportionella så att de när värdepap-
persföretag skyddar kundtillgångar och kundmedel är inriktade på specifika risker för investe-
rarskyddet eller marknadsintegriteten som är av särskild vikt under de omständigheter som rå-
der i den medlemsstatens marknadsstruktur.

Det föreslås att bestämmelsen om värdepappersföretags skyldighet att ge sina kunder inform-
ation om förvaring av kundmedel ska bevaras. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar gäl-
lande 10 kap. 5 § 5 punkten och det är med tanke på investerarskyddet motiverat att hålla kvar 
den. 
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Det finns också en annan regleringsmöjlighet när det gäller kundmedel. En fysisk person kan 
på egen begäran på det sätt som föreskrivs i lagens 1 kap 23 § bli klassificerad som profess-
ionell kund under vissa förutsättningar som anges i lagen. I lagen om finansiella säkerheter 
(11/2004) föreskrivs om säkerheter som har samband med överföring av äganderätt. Lagen om 
finansiella säkerheter ska emellertid inte tillämpas på fysiska personer. Den gällande lagen 
hindrar inte att säkerhetsarrangemang ingås utanför lagens tillämpningsområde. De rättsliga 
verkningarna av arrangemang som ingåtts utanför tillämpningsområdet för lagen om finansi-
ella säkerheter förfaller i avsaknad av uttryckliga bestämmelser i lag med stöd av de allmänna 
civilrättsliga principerna. Detta innebär sålunda att det råder ovisshet om arrangemangets 
rättsliga giltighet eller bindande verkan gentemot tredje part. 

Detta betyder att i situationer där en fysisk person är en professionell kund behöver lagen om 
finansiella säkerheter inte tillämpas på säkerhet som kunden ställt. Inte heller de bestämmelser 
om skyddande av kundmedel som ingår i lagen om investeringstjänster ska då tillämpas, ef-
tersom det är fråga om en fordran och inte om kundmedel. 

För att uttryckligen förstärka investerarskyddet och säkerställa att en fysisk person när det är 
fråga om den bindande verkan av ett arrangemang som innebär överföring av äganderätt inte 
försätts i en sämre ställning än en institutionell investerare som hör till tillämpningsområdet 
för lagen om finansiella säkerheter, är det emellertid möjligt att införa ytterligare nationella 
bestämmelser. Det kan till exempel vara fråga om en reglering som innebär att tillämpningen 
av lagen om investeringstjänster och lagen om finansiella säkerheter integreras till dessa delar. 
Detta innebär att arrangemang som överför äganderätt i en sådan situation skulle förbjudas 
också mellan professionella kunder.

I den propositionstext som sändes på remiss ingick ett förslag som förstärkte investerarskyd-
det som beskrivs ovan och som skulle ha förhindrat finansiella säkerhetsarrangemang som 
överför en sådan fysisk persons äganderätt som på egen begäran klassificerats som en profess-
ionell kund. I remissvaren ansågs det emellertid vara onödigt med en sådan ytterligare regle-
ring som hade förstärkt investerarskyddet och begränsat affärsmöjligheterna, framför allt i 
samband med gränsöverskridande finansiella säkerhetsarrangemang. Till föjd av återkopp-
lingen beslöts det sålunda att inte i lagen ta in en sådan reglering som direktivet hade tillåtit.

3.3.2 Offentliga insiderregister

Bakgrund

År 1996 stiftades en lag som innebar att vissa marknadsparter, exempelvis värdepappersföre-
tag, fondbolag, börser och värdepapperscentraler blev skyldiga att föra offentliga insiderregis-
ter, vilket ledde till att insiderinnehav i större utsträckning blev offentliga. Detta berodde del-
vis på att man i det sammanhanget slopade de handelsrestriktioner som gällde insideraktörer i 
värdepappersföretagens anställning. Lagens handelsrestriktioner förbjöd köp i motsatt riktning 
under en sexmånadersperiod (förbud mot s.k. korttidshandel). Numera ingår förbudet i 
självregleringen (Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kau-
pankäyntiohje - Securities trading instructions for member organisations of the Federation of 
Finnish Financial Services). Förbudets längd är en månad.

Uppgraderingen av ägandets offentlighet motiverades med att det är svårt att övervaka insi-
derhandel och hindra insidertransaktioner. Syftet med regleringen var att främja förtroendet 
för marknaden genom offentlighet för insideraktörer och deras närmaste krets. 

I praktiken förverkligades offentligheten så att de företag som upprätthåller insiderregister hål-
ler registren tillgängliga för allmänheten antingen på sitt eget driftställe eller hos värdepapper-
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scentralen (Euroclear Finland Ab). Var och en har rätt att obehindrat ta del av registren och 
mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior. 

Den nationella regleringen i förhållande till de bestämmelser i MiFID II som gäller person-
liga transaktioner

Marknadsparternas skyldighet att föra ett offentligt insiderregister är en nationell reglering och 
bygger sålunda inte på EU-lagstiftning. MiFID II innehåller inte heller bestämmelser om ett 
offentligt insiderregister. Däremot ålägger MiFID II värdepappersföretagen att hindra personer 
i ledande ställning att utföra personliga transaktioner (för egen eller den närmaste kretsens 
räkning) om detta kan leda till intressekonflikter eller om personen i fråga har insider- eller 
annan konfidentiell information. Värdepappersföretagen ska också bevara information om så-
dana personers personliga transaktioner. Den förordning som kommissionen antagit med stöd 
av MiFID II innehåller motsvarande bestämmelser om personliga transaktioner som i MiFID 
I. 

Motsvarande bestämmelser om personliga transaktioner finns också i UCITS IV-direktivet 
och i AIFM-direktivet, vilka nationellt har satts i kraft genom lagen om placeringsfonder och 
lagen om alternativa investeringsfonder. De skyldigheter som avser personliga transaktioner 
har emellertid i Finland implementerats utöver de skyldigheter som följer av direktiven, ef-
tersom de förutom värdepappersföretag gäller också börsen och värdepapperscentralen. 

Bestämmelserna om personliga transaktioner är delvis överlappande i förhållande till bestäm-
melserna om det offentliga insiderregistret. I båda fallen avser de skyldighet att föra register 
och bevara information. Regleringen av personliga transaktioner gäller sådana personer i le-
dande ställning som avses i lagen om investeringstjänster och är mera omfattande än definit-
ionen av insiderbegreppet. Till kategorin personer med inflytande i företaget hör till exempel 
alla personer som tillhandahåller investeringstjänster. Regleringen av personliga transaktioner 
kan tillämpas också på en mera omfattande grupp finansiella instrument än skyldigheten att 
föra insiderregister. Den viktigaste skillnaden är emellertid att uppgifter om personliga trans-
aktioner inte är offentliga. 

Kommissionens tolkning

I samband med implementeringen av MiFID I gav kommissionen Finland en tolkning som in-
nebar att bestämmelserna om offentligt insiderregister inte kan utsträckas till att omfatta ut-
ländska värdepappersföretag (inklusive filialer) eftersom den inte är baserad på direktivet. 
Kommissionen godkände emellertid, på de grunder som Finland föreslog, att regleringen ska 
gälla inhemska aktörer. Finland motiverade sin nationella reglering bland annat med att of-
fentligheten när det gäller sådana personers ägande, som utöver börsbolags inre krets hör till 
värdepappersföretags inre krets, har en lång tradition i Finland. Att regleringen bibehölls i 
samband med implementeringen av MiFID I motiverades också med den i Finland rådande 
allmänna och omfattande offentlighetsprincipen som innebär att allt ägande ska vara offent-
ligt. 

Av denna anledning har den finländska regleringen varit strängare för inhemska värdepappers-
företag än för utländska aktörer. Den inhemska extra regleringen har inneburit kostnader och 
en administrativ börda som inte belastar utländska konkurrenter. 

MiFID II -regleringen stämmer i detta avseende överens med den tidigare MiFID I-
regleringen. Enligt artikel 16.11.5 i MiFID II får medlemsstaterna behålla ytterligare krav för-
utsatt att de underrättat kommissionen i enlighet med artikel 4 i direktiv 2006/73/EG före den 
2 juli 2014 och att villkoren i den artikeln är uppfyllda. Finland underrättade kommissionen 
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den 4 december 2007. De förutsättningar som avses i artikeln (kravens proportionalitet och be-
tydelse med hänsyn till marknadsstrukturen i Finland) kan fortfarande anses vara uppfyllda så 
som avsågs i Finlands meddelande till kommissionen.

I samband med totalrevideringen av lagstiftningen om värdepappersmarknaden föreslog ar-
betsgruppen redan år 2011 att marknadsparternas skyldighet att föra ett offentligt insiderregis-
ter skulle upphävas. Arbetsgruppens förslag förverkligades slutligen inte. En bidragande orsak 
var regeringsprogrammets skrivning enligt vilken regering såg det som viktigt att ägandet på 
värdepappersmarknaden i fortsättningen är minst lika offentligt och transparent som för närva-
rande. I samband med totalrevideringen ålades marknadsparterna dessutom en ny årlig rappor-
teringsskyldighet för bedömning av frågan om bestämmelserna om insiderregistret skulle bi-
behållas. Enligt bestämmelserna skulle marknadsparterna varje år rapportera till Finansin-
spektionen hur driften av insiderregistret organiserats, om övervakningen av insidernas an-
mälningsskyldighet och vilka åtgärder som vidtagits i sådana fall då bestämmelserna, före-
skrifterna eller anvisningarna inte iakttagits. Avsikten var dels att effektivisera övervakningen 
av insiderregistret och dels att få klarhet om hur insiderregistret fungerade och om behovet av 
registret. Motsvarande årliga rapporteringsskyldighet gällde bestämmelserna om övervakning 
av personliga transaktioner. Avsikten var att i samband med implementeringen av MiFID II 
ompröva regleringen. I detta syfte ålades Finansinspektionen att göra ett sammandrag av de 
utredningar som inkommit. 

Slutsatser

Det föreslås att marknadsparterna i överensstämmelse med nuvarande praxis ska föra offent-
liga insiderregister som baseras på insidernas anmälningsskyldighet. Flera omständigheter ta-
lar för att insiderregistren ska bibehållas. För det första är de offentliga insiderregistren och 
den stora allmänhetens intresse för dem ägnade att förhindra missbruk av insiderinformation. 
Att transparensen främjas när det gäller insidernas och deras närmaste krets ägande och handel 
har en positiv inverkan på den stora allmänhetens förtroende för marknaden. De offentliga in-
siderregistren som tryggar offentligheten i fråga om insiders och deras närmaste krets ägande 
och handel ersatte på sin tid de lagstadgade handelsrestriktioner som gällde insiders. 

Det är också fråga om en reglering som redan länge varit i kraft i Finland - cirka 20 år - och 
som marknadsparterna är införstådda med. Bestämmelserna om insiderregister innebär inte 
heller någon större administrativ börda för marknadsparterna, eftersom skyldigheter av delvis 
motsvarande typ i varje fall måste beaktas vid regleringen av personliga transaktioner. 

Ytterligare en omständighet som talar för förslaget är att regleringen stämmer överens med 
motsvarande insiderreglering som gäller arbetspensionsförsäkringsbolagen, KEVA och Sta-
tens Pensionsfond. För de bolagen och deras insider lagstadgades år 2015 om motsvarande 
skyldigheter gällande insiderregister och insideranmälan. Reformen ansågs nödvändig bland 
annat för öppenheten och transparensen i arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet samt 
för att trygga marknadens opartiskhet och tillförlitlighet. De bolagen har liksom andra mark-
nadsparter möjlighet att i anslutning till sin normala verksamhet få tillgång till insiderinform-
ation om marknaden. För att missbruk av insiderinformation ska kunna förebyggas och med
tanke på transparensen som ska förhindra insiderhandel är det inte möjligt att göra någon 
större skillnad mellan de olika kategorierna. 

I enlighet med skrivningarna i regeringsprogrammet föreslås emellertid en viss avreglering ef-
tersom förslaget innebär att de nuvarande årliga rapporteringsskyldigheterna i fråga om insi-
derregister och personliga transaktioner upphävs. Bestämmelserna är nationella och avsikten 
var att de temporärt skulle tillämpas för bedömning av de skyldigheter som gäller insiderre-
gistren. Det finns inte längre något behov av bestämmelserna. Genom att bestämmelserna 
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upphävs minskar marknadsparternas administrativa börda samtidigt som en del av Finansin-
spektionens resurser frigörs för en mera ändamålsenlig övervakning av marknaden. Dessutom 
föreslås att börsen och värdepapperscentralen inte längre ska vara skyldiga att iaktta bestäm-
melserna om övervakning av personliga transaktioner till den del som det inte är fråga om till-
handahållande av investeringstjänster enligt artikel 73 i EU:s värdepapperscentralförordning 
eller skyldigheter för marknadsoperatörer som driver multilaterala eller organiserade handels-
plattformar enligt artikel 18.1 i MiFID.

Det är till övriga delar fråga om en nationell reglering som dessutom är delvis överlappande i 
förhållande till bestämmelserna om offentliga insiderregister.

4 Proposit ionens konsekvenser

4.1 Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna bestämmelserna får direkta kostnadsrelaterade konsekvenser för värdepappers-
företag, kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster och vissa andra finansmarknads-
aktörer samt indirekta konsekvenser för deras kunder, exempelvis hushåll och företag. 

4.1.1 Konsekvenser för finansmarknaden

Eftersom proposition innehåller bestämmelser som berör finansmarknaden kommer dess vik-
tigaste konsekvenser för företagen att koncentreras till finansmarknasföretag. Propositionen 
kan få indirekta konsekvenser för företag som är kunder till ovan nämnda finansmarknadsak-
törer. 

Handelsplatser och deras operatörer

Som handelsplatser betraktas reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar och orga-
niserade handelsplattformar. I Finland finns det en reglerad marknad, dvs. Helsingfors Börs, 
och en multilateral handelsplattform, dvs. Nasdaq Helsinki First North. De båda marknaderna 
drivs av Nasdaq Helsinki Ab. Antalet organiserade handelsplattformar är okänt, eftersom 
dessa första gången kommer att omfattas av en reglering. I Finland kommer konsekvenserna 
för handelsplatserna och deras operatörer att i stor utsträckning koncentreras till Nasdaq 
Helsinki Ab. 

De organiserade handelsplattformarna består närmast av så kallade Broker Crossing Systems 
och elektroniska plattor vilkas antal enligt kommissionens konsekvensbedömning7 i Europa 
uppgår till ett tjugotal och av vilka det på åtminstone nio handlas anonymt, vilket innebär 
icke-offentlig avveckling av order till ett värde av cirka 220 miljarder euro. Detta motsvarar 
uppskattningsvis sju procent av all omsättning inom EES-området. Det finns inga uppgifter 
om organiserade handelsplattformar som är etablerade i Finland. 

De föreslagna bestämmelserna förbättrar också transparensen när det gäller handelsplatser för 
aktieliknande finansiella instrument. Handelns transparens ökar också då de föreslagna be-
stämmelserna om derivat, obligationer, strukturerade insättningar och utsläppsrätter styr han-
deln till handelsplatser. Handelsplatserna och deras operatörer ska i fortsättningen förbättra sin 
rapportering till myndigheterna och införa effektivare intern kontroll. Reformen förbättrar 

                                                
7 European Commission, 2011. Impact Assessment. Directive and Regulation on Markets in Financial 
instruments.Se http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/mifid/SEC_2011_1226_en.pdf
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marknadens tillförlitlighet i synnerhet när det är fråga om finansiella instrument som handlas 
på flera olika handelsplatser. Till följd av ändringarna kommer operatörerna att bli tvungna att 
genomföra kostnadskrävande uppdateringar av sina system. I Finland verksamma Nasdaq 
Helsinki Ab ingår i den internationella Nasdaq-koncernen. Det kan sålunda antas att åt-
minstone en del av de åtgärder som direktivet och förordningen förutsätter kommer att genom-
föras på koncernnivå, vilket innebär att bolaget får stordriftsfördel och att kostnaderna kon-
cerninternt fördelas mellan bolag som har verksamhet i flera medlemsländer. 

Systemet med konsoliderad handelsinformation gör det möjligt att förbättra handelsplatsernas 
konkurrensförutsättningar, eftersom systemet från kundens synpunkt kommer att göra det lät-
tare att jämföra olika handelsplatser med varandra. Genom att bestämmelserna om reglerade 
marknader och multilaterala marknadsplatser i större utsträckning förenhetligas reduceras 
handelsplatsernas lagstiftningsrelaterade särdrag på ett sätt som stödjer en sund konkurrens 
mellan handelsplatserna. 

Systematiska internhandlare och förmedlare som är verksamma på handelsplatser

De systematiska internhandlarna och förmedlarna på handelsplatserna drar i teorin nytta av att 
marknaden är ogenomskinlig, eftersom de då blir mindre utsatta för priskonkurrens vilket in-
nebär att de kan göra oproportionerligt stora förtjänster på kundernas bekostnad. De nya och 
strängare transparenskrav som föreslås väntas sålunda minska förtjänsterna för de systema-
tiska internhandlarna och förmedlarna på handelsplatserna. 

Den ökade transparensen, exempelvis minimeringen av latensen för offentliggörande av aktie-
transaktioner, kommer att minska de systematiska internhandlarnas och de på handelsplatserna 
verksamma förmedlarnas benägenhet att tillföra likviditet till marknaden, dvs. att verka som 
marknadsgaranter, eftersom det blir svårare för dem att realisera lika höga avkastningar som 
tidigare och att neutralisera sina positioner efter stora transaktioner. Å andra sidan kan trans-
parensen åtminstone i teorin förbättra de systematiska interhandlarnas och de på handelsplat-
serna verksamma förmedlarnas förmåga att sprida risker, vilket kommer att sänka kostnaderna 
för neutralisering av positioner. 

Marknadsgaranterna har en stor betydelse framför allt genom att de tryggar likviditeten på se-
kundärmarknaden. Marknadsgaranterna förbättrar också primärmarknadens funktion eftersom 
investerarna vet att de, om de så önskar, kan sälja värdepapper vidare. En marknadsgarant be-
höver dock tid för att vidaresälja värdepapper som den garanterat eller för att skydda sina po-
sitioner genom derivat. För marknadsgaranten är riskerna också förhållandevis större på en li-
ten marknad än på en stor, eftersom det på en liten marknad är lättare att sluta sig till respek-
tive operatörers positioner. 

Värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster

Enligt förteckningen över Finansinspektionens tillsynsobjekt fanns det i april 2017 62 värde-
pappersföretag etablerade i Finland, varav 55 tillhandahåller investeringsrådgivning och 41 
kapitalförvaltning. Utöver dessa finns det i Finland tre filialer som etablerats av EES-staters 
värdepappersföretag. Dessutom får investeringstjänster tillhandahållas av kreditinstitut. I Fin-
land finns det 232 etablerade kreditinstitut. Vidare finns det i Finland 32 filialer till EES-
staters kreditinstitut.  

I bestämmelserna om incitament-, rapporterings-, tillsyns- och produkthanteringsförfaranden 
för värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster föreslås 
ändringar i syfte att förbättra investerarskyddet. Exempelvis förbudet mot incitament i sam-
band med oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning bidrar till att minska in-
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tressekonflikter men förutsätter samtidigt att de värdepappersföretag som tillhandahåller såd-
ana tjänster ska ändra sina affärsmodeller. Också de krav som föreslås i fråga om produkthan-
teringsmetoder kan komma att öka kostnaderna för aktörer som tillhandahåller investerings-
tjänster och som inte ännu tillämpar motsvarande förfarande. Dessutom ska värdepappersföre-
tagen enligt de föreslagna bestämmelserna se till att den personal som tillhandahåller investe-
ringsrådgivning och sidotjänster har de kunskaper och den kompetens som behövs med tanke 
på uppgifternas art och omfattning. Ökningen av antalet förpliktelser kommer att innebära av-
sevärda kostnader för företag som tillhandahåller investeringstjänster. Eftersom de föreslagna 
bestämmelserna å andra sidan förbättrar investeringstjänsterna från kundernas synpunkt kan 
efterfrågan på investeringstjänster eventuellt öka. 

De föreslagna bestämmelserna innebär också skärpningar när det gäller förvaringen av kund-
medel. Enligt de föreslagna bestämmelserna får ett värdepappersföretag i företag som hör till 
samma koncern förvara högst 20 procent av kundmedlen. Det kan för en aktör som tillhanda-
håller investeringstjänster orsaka kostnader för förvaring av kundmedlen om exempelvis samt-
liga kundmedel tidigare har förvarats inom koncernen. Undantag får emellertid göras från de 
föreslagna bestämmelserna om det enligt tillsynsmyndighetens åsikt är motiverat med beak-
tande av verksamhetens karaktär och omfattning. 

De nya bestämmelserna om algoritmisk handel gäller värdepappersföretag som tillämpar en 
teknik för algoritmisk högfrekvenshandel (high frequency trading). Den automatiska högfre-
kvenshandeln representerar enligt kommissionens konsekvensbedömning cirka 20—40 pro-
cent av hela omsättningen värde inom EU. De företags verksamhet som tillämpar en teknik för 
algoritmisk högfrekvenshandel ska enligt förslaget begränsas. Behovet att begränsa den auto-
matiska högfrekvenshandeln härrör från börskraschen den 6 juli 2010 (The Flash Crash) då 
marknaden manipulerades med hjälp av den tekniken. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna ska företag som bedriver automatiskt högfrekvenshandel 
skriftligen förbinda sig att följa sin strategi och att inte plötsligt lämna en illikvid marknad. 
Formaliseringen av verksamheten och anmälan om verksamhetens karaktär till myndigheterna 
kommer för de företag som bedriver automatisk högfrekvenshandel närmast att medföra alter-
nativa kostnader, men samtidigt kan de bättre hantera den systemiska risk som är förenad med 
det finansiella systemet. 

Konsekvenser för förmedlare av gräsrotsfinansiering

År 2016 var sektorn för gräsrotsfinansiering värd uppskattningsvis 150 miljoner euro. Den kan 
i verkligheten vara värd en aning mera eftersom siffrorna är baserade på finansministeriets en-
kät från december 2016 som inte besvarades hundraprocentigt. I Finland finns det närmare 20 
förmedlare av gräsrotsfinansiering varav några redan värdepappersföretag. 

Tabell: Beviljad gräsrotsfinansiering i Finland år 2016 (miljoner euro)

investeringsbaserad gräsrotsfinansiering (i värdepappersföretagets eller kreditin-
stitutets auktorisation angivet kapital)

41,26 
(37,46)

lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag 39,86

lånebaserad gräsrotsfinansiering till konsumenter 71,30

produkt- eller vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering 0,85

Sammanlagt 153,26
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Källa: finansministeriets enkät (december 2016)

För närvarande finns det i Finland endast några få aktörer som erbjuder gräsrotsfinansiering 
som auktoriserade värdepappersföretag eller kreditinstitut. De föreslagna bestämmelserna be-
räknas inte få några konsekvenser för dem. Efter att lagen om gräsrotsfinansiering trädde i 
kraft den 1 september 2016 har ca tio förmedlare av gräsrotsfinansiering lämnat in registre-
ringsansökan till Finansinspektionen. Merparten av dem erbjuder lånebaserad gräsrotsfinan-
siering. I september 2017 beviljade Finansinspektionen för första gången en förmedlare regi-
strering. I propositionen föreslås inga ändringar i bestämmelserna om lånebaserad gräsrotsfi-
nansiering och inte heller de övriga ändringsförslagen beräknas få några konsekvenser för ak-
törerna i fråga.

De ändringar som föreslås i lagen om gräsrotsfinansiering i syfte att genomföra artikel 3 i 
MiFID II bedöms inte få några betydande ekonomiska konsekvenser. Lagens nuvarande krav 
när det gäller registrering och kundskydd motsvarar redan nu i stort sett de föreslagna be-
stämmelserna. De skyldigheter som följer av direktivet när det gäller auktorisation samt de ut-
ökade skyldigheterna i fråga om förfarandena kommer emellertid att i viss mån öka kostna-
derna för dem som förmedlar investeringsbaserad gräsrotsfinansiering och som inte ännu är 
auktoriserade som värdepappersföretag. Enligt finansministeriets enkät förfogar de förmedlare 
av gräsrotsfinansiering som är auktoriserade som värdepappersföretag över 90 procent av det 
kapital som erbjuds av auktoriserade förmedlare. 

Några av de förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som ansökt om registre-
ring måste efter att lagförslagen trätt i kraft ansöka om tillstånd för sin verksamhet, om de vill 
erbjuda investeringsbaseras gräsrotsfinansiering. Dessa aktörer ska enligt förslaget betala 5 
300 euro till Finansinspektionen då registreringskravet ändras till ett verksamhetstillstånd. 
Dessutom innebär ändringarna för dessa aktörer att den tillsynsavgift som en förmedlare ska 
betala till Finansinspektionen sjunker från 2 140 euro till 1 070 euro och att de dessutom ska 
betala 0,10 procent av företagets omsättning. Företagets omsättning måste uppgå till 1 070 
000 euro för att den nya tillsynsavgiften ska motsvara den tillsynsavgift som för närvarande 
ska betalas av förmedlarna. 

I september 2017 hade Finansinspektionen beviljat en enda förmedlare registrering. Det finns 
emellertid inga närmare uppgifter om huruvida varje förmedlare som behöver registrering ens 
ansökt om en sådan. De föreslagna bestämmelserna är sålunda ägnade att minska risken för 
missbruk, effektivisera tillsynen över förmedlare av gräsrotsfinansiering, förbättra investerar-
skyddet, öka verksamhetens transparens och sålunda främja marknaden för gräsrotsfinansie-
ring när det gäller tillförlitlighet och konkurrenskraft. En tillförlitlig marknad för gräsrotsfi-
nansiering bidrar också till att styra utländska investeringar till den finländska marknaden och 
att på så sätt tillföra den inhemska sektorn för små och medelstora företag kostnadseffektiv 
finansiering. 

Den föreslagna modellen för genomförande av regleringen samt genomförandet av artikel 3 i 
MiFID II ska i enlighet med proportionalitetsprincipen ske med beaktande av utbudet av små-
skaliga investeringstjänster och i överensstämmelse med regeringsprogrammet föreslås på det 
nationella planet inga bestämmelser om ytterligare krav utöver direktivets minimikrav. För-
slaget är ägnat att främja diversifieringen av finansmarknaden samt utvecklingen av investe-
ringsmiljön. Förslaget tryggar också optimal flexibilitet när det gäller lagstiftningen om gräs-
rotsfinansiering, eftersom det i fortsättningen kommer att vara fråga om en nationell reglering, 
med undantag för de bestämmelser som bygger på tvingande EU-reglering (MiFID II). 

Efter att regeringens proposition avlåtits är det emellertid skäl att följa utvecklingen på mark-
naden för gräsrotsfinansiering och utvärdera konsekvenserna av den nya regleringen. Utifrån 
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Finansinspektionens tillsynsrelaterade iakttagelser samt erfarenheterna av andra medlemssta-
ters regleringsmiljö är det då också möjligt att ta ställning till sådana eventuella brister i regle-
ringen som förutsätter nationella regleringar utöver direktivets krav. 

Investerare

Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är att på ett övergripande sätt förbättra mark-
nadens effektivitet genom att styra obligationslån och vissa derivat från OTC-marknaden till 
handelsplatserna, genom att synliggöra avtalshandeln och genom att förbättra transparensen i 
transaktionerna. 

Cirka 840 000 investerare, varav merparten är hushåll, investerar i inhemska aktier medan 25 
000 investerar i obligationer och 10 000 i derivat. Inhemska operatörer äger cirka hälften av 
alla emitterade aktier och cirka fyra femtedelar av obligationerna.8  

Investerarna kommer att dra nytta av att de föreslagna bestämmelserna ökar transparensen ef-
tersom de bättre kan jämföra värdepapperspriserna, bedöma det verkliga värdet på OTC-
produkter som inte överförs till handelsplatser och på exempelvis illikvida obligationer. I och 
med att friktionen mellan köp- och säljbuden minskar kan antalet transaktioner öka, vilket i 
sin tur ökar marknadens likviditet. Dessutom kommer transaktionernas förbättrade transparens 
genom att latensen för offentliggörandet av aktieköp minskar till en minut att förbättra pris-
bildningsmekanismen för listade aktier. Detta har betydelse framförallt för investerare som gör 
realtidstransaktioner. 

Införandet av ett europeiskt system för konsoliderad handelsinformation svarar mot behovet 
av förmånlig marknadsinformation för investerare. Europeiska investerare måste för närva-
rande betala en uppskattningsvis tiofalt större summa än USA för att få tillgång till motsva-
rande konsoliderad handelsinformation. Systemet gör det lättare för investerarna och emitten-
terna att göra jämförelser mellan olika europeiska handelsplatser vilket innebär att konkurren-
sen mellan dem ökar, vilket i sin tur leder till att investerarnas emissionskostnader för värde-
papperen minskar. Den jämförelse mellan handelsplatser som de föreslagna bestämmelserna 
möjliggör kan främja gränsöverskridande investeringar på Europas inre marknad. 

Det råder inte klarhet om hur de föreslagna bestämmelserna kommer att påverka de profess-
ionella investerarnas transaktionskostnader. Kostnaderna kan i någon mån öka då insynskra-
ven i det skede som föregår transaktionerna förutsätter att priserna på vissa finansiella instru-
ment offentliggörs i en större utsträckning. vilket innebär att förmedlarna eventuellt fastställer 
sina marginaler utifrån den ”sämsta kunden i klassen”. Detta innebär att det i fortsättningen 
blir svårare för professionella investerare att delta i avtalstransaktioner eller matchningar som 
har möjliggjort transaktioner som är förmånligare än synlig handel. På de offentliga börserna 
kommer den ökade transparensen när det gäller orderboken att ytterligare pressa upp de pro-
fessionella investerarnas transaktionsutgifter, eftersom registreringen av en stor order inverkar 
på marknadspriserna innan transaktionen utförs. Marknadspriserna hinner sålunda vända sig 
emot de professionella investerarnas positioner. Användningen av undantag kommer i fort-
sättningen att begränsas genom en volymtaksmekanism (double volume cap mechanism) som 
uttryckligen gäller professionella investerare som drar nytta av undantagen. Å andra sidan 
kommer den förbättrade transparensen att öka de professionella investerarnas prismedvetenhet 

                                                
8 Siffrorna som avser aktieägare bygger på Euroclear Finlands uppgifter för januari 2017. Siffforna som 
avser obligationer och derivat bygger på enkäten: Keloharju ja Lehtinen, 2015. Shareownership in Fin-
land 2015. Finns på adressen: http://finance.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-
1e523e092369ef823e011e5acad6f9ed43a030c030c/shareownership_2015_r6_nointernetappendix.pdf
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och sålunda förbättra deras förhandlingsposition i förhållande till förmedlarna, vilket för sin 
del kan minska transaktionskostnaderna. 

Propositionen syftar till att i många avseenden förbättra de icke-professionella investerarnas 
ställning. De icke-professionella investerarnas möjligheter att bedriva avtalshandel har varit 
begränsade. Den ökade täckningsgraden när det gäller offentliggjorda handelspriser förbättrar 
de icke-professionella investerarnas möjligheter att få information om marknaden och minskar 
behovet att investera i dyra separata informationssystem för att följa marknaden. Att konsoli-
derad handelsinformation kan tillhandahållas gratis med en 15 minuters fördröjning innebär en 
betydande förbättring i detta avseende. Av denna anledning kan investerarbasen göras 
mångsidigare i fråga om värdepapper som småinvesterare tidigare inte känt till. 

Kostnadskonsekvenser på finansmarknaden

Det är svårt att göra en exakt bedömning av kostnadskonsekvenserna. Närmare bestämmelser 
kommer att utfärdas senare genom kommissionens delegerade förordningar och det är i detta 
skede inte möjligt att bedöma vilka konsekvenser de får. De stora riktlinjerna framgår emeller-
tid av direktivet och förordningen vilket innebär att vissa bedömningar kan göras. 

Enligt kommissionens konsekvensbedömning kommer kostnaderna för genomförandet av di-
rektivet och förordningen inom EU:s finanssektor att uppgå till 512—732 miljoner euro och 
de årliga kostnaderna för tillämpningen av bestämmelserna till 312—586 miljoner euro. Siff-
rorna i kommissionens konsekvensbedömning är från år 2009. Om eurobeloppen uppdateras 
till prisnivån i slutet av 2016 är motsvarande siffror 586—812 miljoner euro och 346—650 
miljoner euro. Enligt kommissionens beräkningar kommer genomförandekostnaderna att ut-
göra 0,1—0,15 procent och de årliga tillämpningskostnaderna 0,06—0,12 procent av aktörer-
nas driftskostnader. Kommissionens kostnadsberäkningar inkluderar de administrativa kost-
naderna. Den administrativa andelen utgör cirka hälften av genomförandekostnaderna och en 
knapp tredjedel av de årliga tillämpningskostnaderna. Kommissionen har för sina kostnadsbe-
räkningar använt standardkostnadsmodellen (the Standard Costs Model) för bedömning av 
den administrativa börda som sektorn orsakas. 

Med hjälp av beräkningarna i kommissionens konsekvensbedömning är det möjligt att fördela 
kostnaderna inom den finländska finanssektorn. En analys av de kostnader som orsakas den
finländska finanssektorn genom tillämpning av kommissionens procenttal på driftskostnader-
na enligt boksluten för år 2016 visar att den finländska finanssektorn orsakas uppskattningsvis 
4,9—7,3 miljoner euro i genomförandekostnader och 2,9—5,8 miljoner euro i årliga tillämp-
ningskostnader. 

Ett annat sätt är att fördela de kostnader som kommissionen beräknat enligt antalet företag 
inom sektorn, eftersom varje aktör inom tillämpningsområdet blir tvungen att ändra sina 
funktioner i överensstämmelse med de föreslagna bestämmelserna. Enligt kommissionens 
konsekvensbedömningar är cirka fyra procent av samtliga kreditinstitut och värdepappersföre-
tag inom EU belägna i Finland, vilket innebär att fyra procent av kostnaderna enligt kommiss-
ionens konsekvensbedömning räknat på priserna i slutet av 2016 utgör 22—31 miljoner euro i 
genomförandekostnader och 13—25 miljoner euro i årliga tillämpningskostnader. I kommiss-
ionens konsekvensbedömning räknas varje medlemshandelsbank som en enhet vars många 
funktioner dock är sammanslagna via centralinstitutet. Om medlemsandelsbankerna behandlas 
som en enda aktör innebär detta att de i Finland belägna bankernas och värdepappersföreta-
gens andel inom EU är cirka två procent. Motsvarande uppskattningar är sålunda 12—17 mil-
joner euro i genomförandekostnader och 7—14 miljoner euro i årliga tillämpningskostnader. 
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Den slutliga fluktuationsmarginalen för genomförandekostnaderna är uppskattningsvis 4,9—
31 miljoner euro och för tillämpningskostnaderna 2,9—25 miljoner euro. 

Konsekvenser för övriga företag

De föreslagna bestämmelserna får inga direkta konsekvenser för företag inom andra sektorer, 
men de kan eventuellt ha indirekta konsekvenser. Företag behöver ofta finansiering för sin 
verksamhet, antingen av ett kreditinstitut i form av banklån eller från finansmarknaden genom 
olika typer av finansiella instrument. De ändringar i lagstiftningen som berör finansmarknads-
sektorn kan också få konsekvenser för företag som är verksamma inom andra sektorer. De fö-
reslagna bestämmelserna kommer att förbättra företagens investerarskydd och diversifiera till-
gången på företagsfinansiering, men de kan också höja företagsfinansieringens pris på kort 
sikt på grund av att bestämmelserna ökar finansmarknadsaktörernas kostnader. Om de före-
slagna bestämmelserna utgör incitament för investerarna att i större utsträckning investera på 
finansmarknaden kommer detta för sin del att öka finansieringen till företaget, vilket i sin tur 
kan sänka priset på företagsfinansiering. Det är svårt att exakt bedöma hur de föreslagna be-
stämmelserna på sikt kommer att påverka hela eller delar av företagssektorn, eftersom konse-
kvenserna i stor utsträckning blir beroende av hur marknaden reagerar på bestämmelserna. 

Flera företag emitterar värdepapper på finansmarknaden. De föreslagna bestämmelserna inne-
bär att emittenterna bättre kan göra jämförelser mellan olika handelsplatser. De bestämmelser 
som leder till ökad transparens när det gäller prissättningen på obligationsmarknaden kommer 
också att hjälpa företaget att beräkna ett lämpligt pris när de emitterar obligationer. 

Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är att främja finansieringen av små och medel-
stora företag och företagens tillväxt genom att utveckla de föreslagna tillväxtmarknaderna för 
små och medelstora företag. Företagen på tillväxtmarknaden för EU-ländernas små och me-
delstora företag får enligt förslaget verka inom ramen för ett förenklat förfarande. Avsikten 
med tillväxtmarknaden för små och medelstora företag är att möjliggöra handel med små och 
medelstora företags värdepapper över gränserna för tillväxtmarknaden, vilket skulle diversifi-
era den finansiella grunden. I och med att synligheten och likviditeten utvecklas tack vare nä-
tet kan små och medelstora företag framträda som attraktivare investeringsobjekt för investe-
rarna. Betydelsen av de föreslagna bestämmelserna blir dock beroende av i vilken utsträckning 
marknadsaktörerna vill registrera sig. 

4.1.2 Konsekvenser för hushållen

På marknaden agerar hushållen som icke-professionella investerare och som kunder i förhål-
lande till de aktörer som tillhandahåller investeringstjänster. De föreslagna bestämmelserna får 
inga andra betydande direkta konsekvenser för hushållen och övriga småinvesterare än de som 
nämns i det föregående avsnittet om investerare. De föreslagna bestämmelserna innebär från 
hushållens synpunkt närmast att investerarskyddet blir bättre och att risken för marknadsmiss-
bruk minskar. 

Merparten av hushållen sköter sina investeringar via kreditinstitutskoncerner eller samman-
slutningar som inte berörs av förbudet mot incitament, eftersom de inte tillhandahåller obero-
ende investeringsrådgivning. Det föreslagna förbudet får därför inga större konsekvenser för 
genomsnittshushållet. 

De aktörer som inom tillämpningsområdet tillhandahåller investeringstjänster kommer sanno-
likt att ta ut sina regleringsrelaterade kostnader hos de slutliga kunderna, vilket på kort sikt 
kan leda till en viss ökning av kundavgifterna för de hushåll som anlitar investeringstjänster. 
Trots att kundavgifterna kan stiga får hushållen dock tryggare investeringsrådgivning och ka-
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pitalförvaltning än tidigare. På sikt kan konkurrensen mellan aktörerna emellertid leda till att 
sjunkande kundavgifter som tas ut hos de slutliga kunderna. 

4.1.3 Konsekvenser för den offentliga ekonomin

Propositionen får inga konsekvenser för statsbudgeten.

4.1.4 Konsekvenser för samhällsekonomin och en totalekonomisk utredning av konsekvenser-
na. 

Marknadens funktion är beroende av samverkan mellan investerarna, investeringsobjekten och 
finansförmedlarna. Om investerarna, inklusive hushållen och övriga småinvesterare, uppfattar 
marknaden som otillförlitlig gör de inga investeringar. Om marknaden å andra sidan inte är at-
traktiv för investerarna lockar den inte heller företagen att skaffa finansiering på marknaden. 
Om marknaden krymper kan det gå så att finansförmedlarna kan lämna marknaden, eftersom 
det inte längre är lönsamt att förmedla finansiella tjänster. De föreslagna bestämmelserna ökar 
finansmarknadsaktörernas kostnader samtidigt som de förbättrar investerarskyddet och bland 
annat investerarnas tillgång till information. Finansmarknadssektorns genomförandekostnader 
kommer att uppgå till uppskattningsvis 4,9—31 miljoner euro och de årliga tillämpningskost-
naderna till 2,9—25 miljoner euro. Trots att de föreslagna bestämmelserna tillfälligt kan på-
verka marknadens effektivitet och orsaka kostnader för operatörerna kommer de på sikt att 
leda till ökat förtroende för marknaden från investerarnas och övriga aktörers sida. Utan den 
finansiering som tillhandahålls av investerarna kan marknaden inte växa och utan företagsfi-
nansiering kan totalnyttan för samhällsekonomin inte öka. 

De föreslagna bestämmelsernas sammanlagda konsekvenser för verksamhetsområdet är kon-
kreta medan de positiva effekterna av propositionen inte konkretiseras fullt ut, eftersom de 
fördelas mellan ett större antal aktörer och en del av nyttoeffekterna stannar på en synnerligen 
abstrakt nivå. När det gäller förbättringen av investerarskyddet samt investeringsrådgivningen 
och kapitalförvaltningen är det dessutom svårt att i euro fastställa hur stor nyttan blir för de 
finländska investerarna. Exempelvis i mars 2017 gav tillsynsmyndigheten fyra aktörer i inve-
steringsbranschen offentliga varningar och påförde påföljdsavgifter för överträdelse av lag-
stiftningen om investeringsrådgivning. 

Syftet med den ökade regleringen av finansmarknaden är dessutom att trygga kundernas ställ-
ning och minimera risken för att finansmarknaden via gränssnitten blir problematisk för reale-
konomin. Denna finansmarknadsrisk konkretiserades i samband med den senaste finanskrisen 
och fick konsekvenser också för de finländska investerarna och hushållen. Konsekvenserna för 
de finländska investerarna konkretiserades exempelvis så att vissa strukturerade obligationer 
som marknadsförts som lågriskinvesteringar blev värdelösa till följd av ett antal konkurser 
som hade samband med finanskrisen och ledde till att cirka 1 500 kunder led förluster på 140 
miljoner euro.9

Jämfört med att de föreslagna bestämmelserna med säkerhet resulterar i kostnader för aktörer-
na inom tillämpningsområdet för de föreslagna bestämmelserna, kommer den eventuella nyt-
tan av bestämmelserna att realiseras endast om efterlevnaden av bestämmelserna effektivt 
övervakas av tillsynsmyndigheten. Höjningen av påföljdsavgifterna för försummelse och över-
trädelse av de föreslagna bestämmelserna är å andra sidan ägnad att förbättra efterlevnaden av 
den föreslagna lagstiftningen och sålunda också realiseringen av nyttorna.

                                                
9 Helsingin Sanomat. ”Nordea hävisi riidan Mermaid-sijoituksesta”, 28.12.2009, se 
http://www.hs.fi/talous/art-2000004701664.html
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Mot bakgrund av ett fungerande investerarskydd och en fungerande finansmarknad samt möj-
ligheten att förebygga marknadsstörningar och missbruk kan det anses att de kostnader som 
branschen orsakas är godtagbara med hänsyn till den totala nyttan för samhällsekonomin. 

4.2 Konsekvenser för myndigheterna

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finansmarknadsaktörerna i Finland. De föreslagna 
bestämmelserna kommer att öka Finansinspektionens uppgifter med cirka fyra årsverken. De 
föreslagna bestämmelserna kommer till exempel att utsträcka Finansinspektionens tillsyn till 
nya auktoriserade aktörer samt till nya handelsrelaterade tillsynsobjekt och verksamhetsmo-
deller. Dessutom kommer de nya regleringarna av dels produktövervakning och dels produkt-
ingripanden i förening med den frekventare rapporteringen till ESMA att öka tillsynsmyndig-
hetens resursbehov. De föreslagna bestämmelserna preciserar också regleringen av lämplig-
hetsbedömningen och ställer nya krav på investeringsrådgivarnas kunskaper och utbildning, 
vilket i sin tur har betydelse för Finansinspektionens verksamhet som tillsynsmyndighet. 

Lagförslaget, som innebär att Finansinspektionen själv i stället för marknadsomstolen ska på-
föra också påföljdsavgifter som överstiger en miljon euro, kommer antagligen inte att öka Fi-
nansinspektionens arbetsmängd eftersom inte en enda påföljdsavgift på över en miljon euro 
har påförts under de senaste åtta åren. 

I propositionen föreslås att Finansinspektionens beslut ska kunna överklagas till Helsingfors 
förvaltningsdomstol i stället för till marknadsdomstolen. Den föreslagna bestämmelsen inne-
bär att en del av marknadsdomstolens uppgifter överförs till Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Då antalet beslut som överklagas per år är litet kommer arbetsmängden inte att öka nämnvärt 
på grund av överföringen. Helsingfors förvaltningsdomstol kan emellertid med anledning av 
den föreslagna ändringen behöva utöka sin kompetens om finansmarknaden. 

4.3 Konsekvenser för miljön

Utvidgningen av direktivets tillämpningsområde till andrahandsspotmarknader för utsläppsrät-
ter får indirekt konsekvenser för miljön. En konsekvent reglering av första- och andrahands-
marknaderna för utsläppsrätter förebygger bedrägerier, vilket leder till att marknadens tillför-
litlighet förbättras. En ändamålsenligt fungerande marknad för utsläppsrätten skapar förutsätt-
ningar för effektiv allokering av utsläppsrätterna.

4.4 Samhälleliga konsekvenser

De föreslagna bestämmelserna får positiva konsekvenser för investerar- och kundskyddet och 
inverkar därmed positivt på förtroendet för finansmarknaden. Växande investeringstillgångar 
innebär också att företagen kan få mera finansiering och växa, vilket skapar arbetstillfällen. 

I fortsättningen ska de anställda som tillhandahåller investeringsrådgivning eller säljer investe-
ringsprodukter till kunder ha de kunskaper och den kompetens i förhållande till uppgifternas 
art och omfattning, som stämmer överens med de föreslagna bestämmelserna. Detta kan be-
tyda att de värdepappersföretag och kreditinstitut där personalens kompetens inte uppfyller de 
nya kraven måste ordna kompletterande utbildning. 

De ökade rapporterings-, tillsyns- och övriga skyldigheter som de föreslagna bestämmelserna 
innebär för aktörerna inom tillämpningsområdet kommer att underlätta avslöjandet av miss-
bruk både internt och genom tillsynsmyndighetens försorg. Exempelvis avsikten med att han-
delsinformation ska rapporteras till myndigheterna är att öka marknadens tillförlitlighet. Den 
omfattande rapporteringsskyldigheten kommer i fortsättningen av möjliggöra också systema-
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tisk tillsyn av sådan handel med finansiella instrument som tidigare varit svårkontrollerad av-
talshandel och sålunda problematisk för den övergripande tillsynen av systemrisker. In-
samlingen av konsoliderad handelsinformation gör det lättare för myndigheterna att uppdaga 
också missbruk som överskrider handelsplatsernas gränser.

Eftersom de föreslagna bestämmelserna i stor utsträckning gäller endast finansmarknaden, 
kommer bestämmelserna sannolikt inte att få andra betydande samhälleliga konsekvenser ex-
empelvis när det gäller barn eller jämlikheten mellan medborgarna. 

5 Beredningen av proposit ionen

5.1 Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts som tjänstearbete vid finansministeriet. Arbets- och näringsministe-
riet, Finansinspektionen, Finans Finland rf (nedan FF), OP Gruppen, Finlands Försäkrings-
mäklarförbund rf, Energiindustrin gavs under beredningen möjlighet att till vissa delar kom-
mentera propositionsutkastet.

Med anledning av regeringens propositionsutkast hölls 28.4.2017—9.6.2017 ett brett offent-
ligt samråd. Utkastet sändes på remiss till sammanlagt 66 myndigheter och organisationer och 
dessutom har det lagts ut på finansministeriets webbsidor. Svar inkom från 41 myndigheter 
och organisationer av vilka 35 gav yttranden. 

Yttranden inkom från justitieministeriet, inrikesministeriets polisavdelning, social- och hälso-
vårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finansinspektionen, Finlands Bank, högsta 
förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen, Riksåklagarämbetet, centralkriminalpolisen, 
Konkurrens- och konsumentverket, Energimyndigheten, dataombudsmannens byrå, Patent-
och registerstyrelsen, Centralhandelskammaren, Finlands näringsliv EK rf (nedan EK), Finans 
Finland rf, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet 
rf (nedan Konsumentförbundet), OP Gruppen, Sparbanksförbundet anl, Nasdaq Helsinki Ab 
(nedan Börsen), Euroclear Finland Ab, Kommunfinans Abp, Finnish Business Angel Network 
rf (nedan FiBAN), Finanssitaito Ab, Front Capital Ab och Front Varainhoito Ab (gemensamt 
yttrande, nedan Front Capital), Invesdor Ab, Aktiespararnas Centralförbund rf., Investerarnas 
ersättningsfond, Finlands Advokatförbund (nedan Advokatförbundet), Finlands Börsstiftelse, 
Företagarna i Finland rf, STTK rf, och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Dessutom inkom nio yttranden på eget initiativ, nämligen från Aki Kallio, Fackförbundet Pro 
Ab, Finsk Energiindustri rf., Evervest Ab, Joukkorahoitusyhdistys rf., Lago Kapital Ab, JLM 
Immonen Juristbyrå Ab, Osuuskunta Ehta Raha och Privanet Securities Ab (nedan Privanet).

Ett sammandrag av yttrandena har publicerats på finansministeriets webbsidor. 

Utöver remissomgången ordnade finansministeriet den 29 maj 2017 ett brett offentligt samråd 
om de föreslagna ändringarna i lagen om gräsrotsfinansiering. I samrådsmötet deltog 51 per-
soner.

Under remissomgången föreslog några remissinstanser (justitieministeriet, Konkurrens- och 
konsumentverket och Aktiespararnas centralförbund) strängare kriterier för oberoende investe-
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ringsrådgivning. Finansministeriet hörde därför ytterligare några centrala referensgrupper 
20.6—15.8.2017.

Några centrala referensgrupper och myndigheter fick dessutom 10.7—8.8.2017 yttra sig om 
lagförslagen, eftersom dessa på grund av att de inte var slutgiltiga inte hade ingått i det propo-
sitionsutkast som sändes på remiss. 

5.2 Remissyttranden och hur de har beaktats

Allmänt

I en del av remissvaren framfördes önskemål om noggrannare definition av vissa bestämmel-
ser och begrepp samt om att i motiveringstexten ska tas in närmare tolkningsanvisningar om 
tillämpningen av bestämmelserna. Dessa önskemål har inte i alla avseenden kunnat beaktas. 
Detta beror för det första på att utgångspunkten är den att vid genomförandet av direktivet en-
ligt förslaget ska föreskrivas om de skyldigheter som följer av direktivet, utan någon sådan yt-
terligare nationell reglering som inte är baserad på direktivet. Bestämmelserna ska sålunda 
tolkas i enlighet med direktivets ordalydelse och riktlinjer. Det är skäl att beakta också den 
omständigheten att direktivet och förordningen innebär att kommissionen får avsevärda befo-
genheter när det gäller att i samband med genomförandet anta mer detaljerade tekniska stan-
darder och delegerade författningar. Detta innebär att utrymmet för nationella regleringar och 
tolkningar blir exceptionellt litet. En omständighet som understryker detta faktum är att de för-
fattningar på nivå II som det här är fråga om nästan utan undantag har antagits som direkt till-
lämpliga förordningar. En omständighet som ytterligare reducerar det nationella utrymmet för 
prioriteringar är ESMA:s omfattande anvisningar om den närmare tolkningen av bestämmel-
serna i fråga. ESMA eftersträvar att i fortsättningen utfärda mera detaljerade anvisningar och 
att koordinera medlemsstaternas tillsynsåtgärder. Också av denna anledning är det viktigt att 
genomförandet av bestämmelserna baseras på ett så enhetligt textunderlag som möjligt, ef-
tersom man på detta sätt kan förenhetliga tolkningarna och underlätta verksamhet över med-
lemsstaternas gränser. De omfattande och detaljerade nationella regleringarna och anvisning-
arna kommer i förening med framtida tolkningspraxis att å andra sidan förutsätta att detaljmo-
tiveringarna till nationella lagförslag inte ger upphov till eventuella tolkningskonflikter mellan 
europeiska och nationella regleringar. 

Lagen om investeringstjänster

Nationell reglering av oberoende investeringsrådgivning

Justitieministeriet förordade strängare krav än lagförslaget i fråga om villkoren för oberoende 
investeringsrådgivning. Till åtskillnad från Nederländerna, Sverige och Storbritannien föreslås 
enligt justitieministeriet för Finlands vidkommande i fråga om lagförslagets 10 kap. inte be-
stämmelser som är strängare än direktivet. Som motivering till denna lösning anförs att det en-
ligt Finansinspektionen inte utifrån nuvarande praxis på den finländska marknaden har konsta-
terats brister som skulle förutsätta nationella bestämmelser som går längre än direktivets krav. 
Enligt justitieministeriets åsikt är det emellertid skäl att avvika från de föreslagna riktlinjerna i 
fråga om den oberoende investeringsrådgivningen. Enligt 10 kap. 6 § 4 mom. i det första lag-
förslaget får en marknadsplatsoperatör som tillhandahåller ”oberoende investeringsrådgiv-
ning” inte som en del av sitt produkturval erbjuda och värdera också finansiella instrument 
som har emitterats eller tillhandahållits av operatören själv eller av ett närstående företag. Det 
är vilseledande att använda uttrycket ”oberoende rådgivning” i sådana fall då operatören de 
facto främjar försäljningen av sina egna produkter eller tjänster. Justitieministeriet anser att 
regleringen under den fortsatta beredningen i detta avseende enligt den modell som föreslås i 
Sverige borde stramas åt på så sätt att ett företag som tillhandahåller oberoende rådgivning 
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inte får erbjuda och värdera sådana finansiella instrument som avses ovan. På detta sätt kunde 
man förebygga problem. En sådan lösning skulle också vara förenlig med regleringen av andra 
finansiella tjänster, exempelvis konsumentkrediter i samband med bostadsegendom (se 4 § i 
lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom 
(852/2016)).

Aktiespararnas Centralförbund krävde att titeln investeringsrådgivare ska få användas endast 
av genuint oberoende investeringsrådgivare. Försäljare som erbjuder sådana bolags investe-
ringsprodukter som erbjuder vissa typer av privata investeringstjänster borde fråntas rätten att 
använda titeln i fråga. I nuläget ger användningen av titeln investeringsrådgivare en felaktig 
bild av vems intresse som kommer i första hand. 

Konkurrens- och konsumentverket understöder inte heller regleringen av investeringsrådgiv-
ning i den form som föreslås i propositionsutkastet, till de delar som det skulle vara tillåtet att 
tillhandahålla ”oberoende investeringsrådgivning” i sådana fall då verksamheten de facto inte 
är opartisk. Det är vilseledande att använda termen ”oberoende rådgivning” då rådgivaren de 
facto främjar försäljningen av egna produkter eller tjänster. Enligt förslaget få den som erbju-
der ”oberoende investeringsrådgivning” som en del av sitt produkturval erbjuda och värdera 
också finansiella instrument som har emitterats eller som erbjuds av operatören själv eller av 
ett närstående företag. Konkurrens- och konsumentverket anser att man i fråga om konsu-
mentskyddsregleringen över huvud taget har ansett det vara viktigt och i lagstiftningen om 
olika verksamhetsområden sett till att de olika aktörernas roller är så tydliga som möjligt. Ex-
empelvis när det gäller regleringen av konsumentkrediter och försäkringar som erbjuds kon-
sumenter har dessa frågor i samband med det nationella genomförandet varit aktuella också 
under de senaste två åren. Från konsumenternas synpunkt har det också ansetts vara viktigt 
bland annat att rådgivning inte sammanblandas med marknadsföring. Konsumenten måste 
bland annat med ledning av den terminologi som avvänds kunna bilda sig en klar uppfattning 
om de olika aktörernas roller. Lagstiftningen bör inte legitimera användning av vilseledande 
termer i samband med att produkter erbjuds till konsumenter. I fråga om investeringsrådgiv-
ningen har terminologin redan länge varit något avvikande jämfört med andra branscher. I 
fråga om termen ”oberoende rådgivning” är det emellertid enligt Konkurrens- och konsu-
mentverkets åsikt skäl att skärpa regleringen på motsvarande sätt som enligt det förslag som 
lagts fram i Sverige. 

Konsumentförbundet föreslog vidare att man också i Finland enligt den svenska modellen re-
dan i den slutgiltiga utformningen av regeringens proposition överväger sådana nationella be-
stämmelser om investeringsrådgivning som går längre än direktivets minimikrav. Övervägan-
det borde emellertid göras senast i samband med att man under den fortsatta beredningen tar 
ställning till frågan om tillsynen över kundskyddet. 

Börsstiftelsen förordade i alla avseenden justitieministeriets, konkurrens- och konsumentver-
kets, Aktiespararnas Centralförbunds och Konsumentförbundets förslag. 

Däremot förordade Finansinspektionen inte längregående bestämmelser än direktivet. Enligt 
Finansinspektionen är det visserligen höjt över allt tvivel att slopandet av möjligheten att i 
samband med oberoende investeringsrådgivning erbjuda egna eller närstående aktörers pro-
dukter leder till att en viss intressekonflikt mellan kunden och serviceleverantören elimineras 
till förmån för kunden. Syftet med MiFID II är att via definitionen av begreppet oberoende in-
vesteringsrådgivning, både på nivå I och nivå II hindra ett icke-önskvärt beteende och sålunda 
främja kundens intressen i samband med tillhandahållet av tjänster. Direktivet på nivå I och 
förordningen på nivå II ställer inte hinder för att det i samband med oberoende investerings-
rådgivning utöver tredjeparters produkter skulle erbjudas också egna och närstående företags 
produkter, men direktivet och förordningen förutsätter att man motiverar och genom uppfölj-
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ning säkerställer att rådgivningen är oberoende i sådana situationer. Finansinspektionen anser 
att man innan regleringen skärps bör få erfarenheter av hur regleringen på MiFID II:s nivå 
fungerat i praktiken. Om resultatet inte blir det väntade är det skäl att ompröva frågan om 
skärpning av regleringen. I Finland finns för närvarande inga investeringsrådgivare som mots-
varar definitionen i MiFID II. Finansinspektionen har sålunda inga erfarenheter av just den 
modellen.

Finansinspektionen ser vidare vissa eventuellt positiva konsekvenser av att också aktörer som 
erbjuder egna eller närstående företags produkter får ge oberoende investeringsrådgivning. Fi-
nansinspektionen anser att det eventuellt inte uppstår en marknad för oberoende investerings-
rådgivning eller att marknaden inte växer tillräckligt mycket om verksamhetsmodellen utfor-
mas på ett mycket begränsat sätt. Om endast en mycket liten grupp tillhandahåller tjänster av 
detta slag, kan det gå så att denna tjänstemodell, som i och för sig är förenlig med kundernas 
intressen, från hela marknadens synpunkt kommer att tas över av några få lokala aktörer som 
är kritiska och också i övrigt redan är väl förtrogna med investeringsverksamhet och med kun-
dernas prioriteringar. För att modellen ska kunna göra sig känd för en större kundkrets med 
mindre kunskaper om investeringsverksamhet, bör den kunna erbjudas i en omfattning som 
små aktörer inte nödvändigtvis kan förverkliga med beaktande av sina resurser och också sitt 
geografiska läge. 

Enligt Finansinspektionens åsikt är det skäl att först utreda hur direktivets modell fungerar, att 
sådana aktörer fortfarande skulle ha möjlighet att erbjuda oberoende investeringsrådgivning 
vilka för närvarande som det ser ut också i framtiden kommer att erbjuda osjälvständig inve-
steringsrådgivning huvudsakligen med egna och närstående företags produkter. Av förord-
ningen på nivå II framgår att en och samma aktör kunde tillhandahålla såväl självständig som 
osjälvständig investeringsrådgivning. Båda typerna av investeringsrådgivning kan emellertid 
inte tillhandahållas av en och samma person i företaget i fråga. Enligt Finansinspektionen är 
marknadsmodellen i vårt land sådan att bankkoncernerna som förfogar över verksamhetsvo-
lymerna i fortsättningen säkerligen kommer att kunna tillhandahålla också icke-självständig 
investeringsrådgivning. Med beaktande av deras omfattande servicenät och kundunderlag 
skulle, i det fall att några av koncernerna beslutar parallellt tillhandahålla också icke-
självständig investeringsrådgivning, den modellen kunna ha bättre förutsättningar att bli en le-
vande serviceform som når ut också till en större allmänhet. Det är svårt att förutse om någon 
av koncernerna börjar tillhandahålla sådana tjänster.

Enligt Finansinspektionen är det skäl att ytterligare beakta att den stramare modellen skulle 
gälla endast finländska tillhandahållare av investeringstjänster. Eftersom åtstramningen inte 
omfattar gränsöverskridande verksamhet kunde utländska tillhandahållare av investerings-
tjänster erbjuda oberoende gränsöverskridande investeringsrådgivning på så sätt att denna 
skulle omfatta också egna och närstående aktörers produkter. 

Inte heller FF har förordat nationella åtstramningar för oberoende investeringsrådgivning, 
jämfört med den nivå som avses i direktivet. FF förordar framför allt propositionsutkastets ut-
gångspunkt som innebär att man i Finland inför de skyldigheter som följer av direktivet och 
inte utöver dem går in för några nationella lösningar. Ett tydligt alternativ är att gå in för en 
text som är förenlig med direktivet samt att reducera tolkningsmöjligheterna och underlätta 
verksamhet över medlemsstaternas gränser.

FF ansåg det inte vara motiverat att gå in för strängare nationella bestämmelser om det inte har 
påtalats uppenbara problem vid tillhandahållandet av tjänster, i kundskyddet eller i övrigt i 
marknadens funktion. FF anser att inte heller Finansinspektionen i sitt yttrande har påtalat 
några problem när det gäller oberoende rådgivning i Finland, den har inte heller föreslagit en 
reglering som är strängare än direktivet. Det är emellertid skäl att i propositionen utreda och 
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analysera marknadens funktion och eventuella problem i anslutning till investeringsrådgiv-
ningen, i det fall att det läggs fram förslag som innebär skärpning av den nationella reglering-
en. 

Enligt FF kommer MiFID II på det hela taget att avsevärt öka skyldigheterna i samband med 
tillhandahållandet av investeringsrådgivning. Det är bland annat fråga om de skyldigheter som 
den delegerade förordningen innebär i fråga om tillhandahållandet av oberoende investerings-
rådgivning. I artikel 53 finns bland annat bestämmelser om när den oberoende investerings-
rådgivningen avser ett tillräckligt stort antal och utbud av på marknaden befintliga finansiella 
instrument, hur bedömningen av tjänsternas och produkturvalets ändamålsenlighet och lämp-
lighet ska göras, hur kunderna på ett tydligt sätt ska upplysas om huruvida en tjänst är obero-
ende eller inte, samt om de krav som gäller i fråga om organisationer och den interna kontrol-
len. Enligt dessa bestämmelser ska de tjänster som hänför sig till den oberoende investerings-
rådgivningen och de produkter som denna omfattar separeras inom organisationen, vilket in-
nebär att samma person inte får tillhandahålla både oberoende och annan investeringsrådgiv-
ning. Enligt direktivet får dessutom en person som tillhandahåller oberoende investeringsråd-
givning inte ta emot ersättning från en tredjepart, i syfte att undvika intressekonflikter. 

FF anser att de jämfört med gällande reglering mera detaljerade villkoren räcker för att i sam-
band med oberoende investeringsrådgivning säkerställa kundskyddet.

OP Gruppen förordade inte heller implementering i strid med direktivets ursprungliga syfte. 
Direktivets syfte är att på EU-nivå skapa en enhetlig regleringsram och ett enhetligt regelverk. 
På grund av att MiFID II är ett direktiv som syftar till fullständig harmonisering skiljer det sig 
på ett avgörande sätt från det bostadskreditdirektiv som justitieministeriet hänvisar till och 
som är baserat på en lätt minimiharmonisering. Enligt OP Gruppen kan en nationell reglering 
som går längre i direktivet, på grund av att tidsfristen för genomförande av direktivet redan 
har gått ut, bidra till att försena det nationella genomförandet. OP Gruppen ansåg också en så-
dan affärsmodell vara osannolik som innebär att ett värdepappersföretag som aktivt distribue-
rar sina egna produkter skulle definiera investeringsrådgivningen som oberoende. 

I samband med den fortsatta beredningen av propositionen har man i enlighet med regerings-
programmets allmänna och i denna proposition beaktade riktlinjer inte stannat för att föreslå 
nationella regleringar som går längre än direktivets minimikrav. Detta kan anses vara motive-
rat också av den anledningen att det utifrån nuvarande praxis enligt Finansinspektionen inte på 
den finländska marknaden har konstaterats några brister som skulle förutsätta nationella regle-
ringar som går längre är direktivets krav, till exempel med tanke på investerarskyddet. Innan 
man går in för en nationell reglering behövs det erfarenheter av hur den reglering som nu före-
slås fungerar i praktiken. Situationen måste sålunda efter det att propositionen avlåtits följas 
upp när det gäller frågan om förfarandena i anslutning till investeringsrådgivningen och regle-
ringen av dessa är tillräckliga. Det är också skäl att bedöma förhållandet mellan å ena sidan de 
regleringar som man gått in för i Finland och å andra sidan de lösningar som man i andra med-
lemsstater gått in för i samband med genomförandet av MiFID II. 

De bestämmelser i lagen om investeringstjänster som avser partiella undantag i fråga om in-
vesterarskyddet

I flera remissvar motsatte man sig att artikel 3 i MiFID II skulle genomföras i den föreslagna 
utsträckningen, på den grunden att förslaget inte innehåller tillräckliga bestämmelser om inve-
sterarskydd i synnerhet vad gäller kompetenskrav, bestämmelserna om incitament och lämp-
lighetsbedömningar (justitieministeriet, Finansinspektionen, FF, OP Gruppen, Konkurrens-
och konsumentverket samt Börsstiftelsen).
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Enligt Finansinspektionen skulle en sådan lättare regleringsram som avses i förslaget innebära 
att på aktörer som avses i artikel 3 i MiFID II inte ställs några krav när det gäller kompetens 
och erfarenhet. Dessa krav har det inom EU i övrigt ansetts vara skäl att höja. På aktörerna ska 
enligt förslaget inte heller tillämpas de bestämmelser om incitament, vilkas uppgift är att för-
hindra intressekonflikter av det slag som oundvikligen uppkommer mellan tjänsteleverantörer 
och kunder. Någon lämplighetsbedömning, som har en central betydelse i fråga om komplice-
rade produkter, förutsätts inte trots att man samtidigt i fråga om övriga tjänsteleverantörer be-
gränsar definitionen av enkla produkter och möjligheten att erbjuda execution only -tjänster. 
Aktörerna behöver inte heller skapa ett sådant produkthanteringsförfarande som avses vara 
kärnan i MiFID:s reglering av investerarskyddet. Kunderna ska enligt förslaget inte klassifice-
ras som icke-professionella, professionella respektive godtagbara motparter. I en situation där 
det blir aktuellt att tillämpa procedurbestämmelser blir det sålunda oklart vilken regleringsram 
som ska tillämpas. 

Finansinspektionen har under våren 2017 påfört betydande administrativa påföljder uttryckli-
gen inom delområdena investeringsrådgivning och förmedling av order, i fråga om vilka inve-
sterarskyddet enligt förslaget ska slopas till förmån för vissa nya aktörer. Finansinspektionen 
har i samband med sin inspektionsverksamhet konstaterat allvarliga brister bland annat när det 
gäller informationsskyldigheten i sådana fall där äldre personer har erbjudits komplicerade 
produkter. En sådan aktör som avses i artikel 3 i MiFID II kan erbjuda sina kunder uttrycklig-
en sådana produkter. Administrativa påföljder har påförts etablerade aktörer som borde ha 
känt till regleringen och som har flera års erfarenheter av att tillhandahålla sådana tjänster 
samt en välutbildad personal. Lagförslaget innebär att till branschen skulle söka sig nya aktö-
rer som inte behöver ha samma kompetens- och erfarenhetsnivå som auktoriserade aktörer. 
Också en del av de för investerarskyddet viktiga bestämmelserna om förfarandet och organise-
ringen av verksamheten skulle lämnas utanför regleringen, samtidigt som motsvarande be-
stämmelser i fråga om auktoriserade aktörer åtstramas. Det är sålunda svårt att anse att situat-
ionen är problemfri eller vad gäller konkurrensneutraliteten. 

Finansinspektionen ser ingen orsak att enbart i syfte att främja konkurrensen införa en ny ka-
tegori av aktörer i den föreslagna omfattningen. I utkastet har de bestämmelser som enligt för-
slaget inte längre ska tillämpas inte analyserats i tillräcklig utsträckning och inte heller har det 
framförts argument för att de fördelar som eventuellt skulle kunna uppnås genom att konkur-
rensen främjas är mera betydande än de olägenheter som orsakas genom att de för investerar-
skyddet viktigaste bestämmelserna slopas. 

Finansinspektionen uppmärksammade också den omständigheten att en förmedlare av gräs-
rotsfinansiering med hjälp av finansiella instrument inte kan ha mindre förpliktelser än en 
förmedlare av gräsrotsfinansiering som använder annat än finansiella instrument. Det ska 
sålunda förutsättas att en bedömning av ändamålsenligheten alltid görs när det är fråga om en 
förmedlare av gräsrotsfinansiering med finansiella instrument. 

FF ansåg det inte heller vara motiverat att de förutsättningar som gäller investerarskyddet, in-
klusive kompetenskrav, incitamentsreglering och ändamålsenlighetsbedömning, inte skulle 
gälla dessa aktörer. Dessa är centrala krav i fråga om kundskyddet, med beaktande av att dessa 
aktörer enligt förslaget ges möjlighet att bland annat erbjuda investeringsrådgivning. När det 
gäller auktoriserade aktörer kommer den nya regleringen för sin del att betona dessa förplik-
telser och strama åt dem. 

OP Gruppen ansåg att det med avseende på investerarskyddet och jämlika konkurrensförhål-
landen är synnerligen problematiskt att införa en mycket tunt reglerad investeringsrådgivning. 
Detta skulle innebära att det i landet för investeringsrådgivningen uppkommer regleringsstan-
darder på två nivåer. 
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Börsstiftelsen ansåg att den nämnda lättare modellen eventuellt är överflödig. Enligt börsstif-
telsens åsikt är det viktigt att de grundläggande principerna i MiFID iakttas också i fråga om 
en eventuellt lättare modell. Sådana grundläggande principer är till exempel kompetenskravet 
för investeringsrådgivare och förbudet mot incitament, som åtminstone borde fogas till de 
krav som föreskrivs i lagen om gräsrotsfinansiering. 

Konkurrens- och konsumentverket ansåg att förslaget till 10 § i lagen om gräsrotsfinansiering
under den fortsatta beredningen borde ses över i fråga om investeringsbaserade gräsrotsfinan-
siering med finansiella instrument. De skyldigheter för förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
gäller ändamålsenlighetsbedömningen får inte inskränkas i förhållande till den gällande be-
stämmelsen. I annat fall skulle den föreslagna regleringen leda till att investerarskyddet för-
svagas i förhållande till den reglering som nyligen trätt i kraft (EkUB 15/2016 rd, s. 11). Det 
är skäl att i 10 § 3 mom. 5 punkten i lagen om gräsrotsfinansiering hänvisa också till 10 kap. 4 
§ 2 mom. i lagen om investeringstjänster. 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC ansåg att en stramare reglering än den före-
slagna kunde förbättra den finansiella stabiliteten och investerarskyddet. Det är skäl att över-
väga en stramare reglering om kostnaderna blir mindre än nyttorna. 

Enligt justitieministeriet torde avsikten inte ha varit att försvaga investerarskyddet i jämförelse 
med gällande lag (EkUB 15/2016 rd, s. 11). 

I samband med den fortsatta beredningen av propositionen har man inte i enlighet med de all-
männa riktlinjerna i denna proposition och regeringsprogrammet stannat för att föreslå en nat-
ionell reglering som går längre än direktivets minimikrav heller i fråga om bestämmelsen om 
partiella undantag. Avsikten med lagförslagen är emellertid inte att försämra investerarskyddet 
jämfört med den reglering av gräsrotsfinansiering som nyligen trädde i kraft. Av den anled-
ningen har i samband med den fortsatta beredningen av propositionen bestämmelserna om 
ändamålsenlighetsbedömning i det första och det fjärde lagförslaget i motsvarighet till den 
gällande lagen om gräsrotsfinansiering preciserats så att skyldigheten att göra en ändamålsen-
lighetsbedömning gäller endast investeringar som överskrider 2 000 euro. 

Efter det att regeringens proposition avlåtits är det emellertid skäl att följa utvecklingen på 
marknaden och bedöma effekterna av den nya regleringen i fråga om partiella undantag. På 
basis av de iakttagelser som Finansinspektionen gjort i samband med tillsynen är det då också 
möjligt att bedöma om det i regleringen eventuellt finns sådana brister som förutsätter andra 
nationella bestämmelser som går längre än direktivets krav. Situationen måste efter det att 
propositionen avlåtits åter följas upp också utifrån de erfarenheter som man i andra medlems-
länder fått av regleringslösningarna och praxis i fråga om tillämpningen av dem. Det är ännu 
ovisst vilka av EU:s medlemsstater som till följd av genomförandet av MiFID II i fråga om 
den nämnda bestämmelsen om partiella undantag kommer att införa nationella bestämmelser 
som är strängare än direktivets minimikrav. 

Bestämmelser om kundmedel

I de remissvar där man tog ställning till förslagen om förvaring av kundmedel förhöll man sig, 
med undantag för Finansinspektionen och justitieministeriet, negativt till den föreslagna regle-
ringen gällande finansiella arrangemang som innebär överföring av äganderätten. Enligt för-
slaget skulle investerarskyddet för fysiska personer som på egen begäran klassificeras som 
professionella investerare ha förstärkts genom förhindrande av säkerhetsarrangemang som 
överför äganderätten. Remissinstanserna ansåg att den föreslagna tilläggsregleringen i syfte att 
förstärka investerarskyddet var överflödig och att den begränsade deras möjligheter till affärs-
verksamhet framför allt i fråga om gränsöverskridande finansiella säkerhetsarrangemang. 
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Med anledning av återkopplingen har i det första lagförslaget under den fortsatta beredningen 
av propositionen gjorts en sådan ändring att finansiella säkerhetsarrangemang som innebär 
överföring av äganderätt är förbjudna endast med icke-professionella kunder. 

Bestämmelser om ersättningsfonden för investerare

I en del av remissyttrandena fram behovet att ändra 11 kap. i lagen om investeringstjänster i 
fråga om ersättningsfondens medlemsavgifter (EK, Evervest, Invesdor och FiBAN) och fram-
höll att riksdagen i samband med att lagen om gräsrotsfinansiering godkändes gjort ett utta-
lande enligt vilket bestämmelserna om ersättningsfonden för investerare bör anpassas till de 
behov som följer av förändringarna i verksamhetsmiljön. 

Någon sådan ändring har inte gjorts i samband med den fortsatta beredningen. Arbetet med att 
revidera bestämmelserna om ersättningsfonden för investerare har emellertid redan inletts vid 
finansministeriet. På grund av den pressade tidtabellen kunde ändringarna inte göras i sam-
band med genomförandet av MiFID II. 

Ersättningsfonden för investerare uppmärksammade i sitt yttrande definitionen av begreppet 
strukturerade insättningar. Definitionen möjliggör en tolkning som innebär att en emittent 
måste ansluta sig till insättningsgarantifonden och dessutom också till ersättningsfonden för 
investerare. Återkopplingen har så långt som möjligt beaktats och i utformningen av 11 kap. 1 
§ i det första lagförslaget har gjorts en sådan ändring att motsvarande krav gällande ersätt-
ningsfonden i fråga om strukturerade insättningar uppfylls redan genom att det kreditinstitut 
som emitterat en strukturerad insättning är medlem i insättningsgarantifonden. 

Lagen om handel med finansiella instrument

I det andra lagförslaget har med anledning av återkopplingen gjorts en sådan ändring att bör-
sen inte i Finland direkt med stöd av lag på det sätt som avses i direktivet har nämnts som en 
sådan betydande aktör för vilken enligt lagen gäller särskilda krav i fråga om utnämningen av 
dess ledning och ledningens tidsdisposition. I detta avseende följer Finland samma riktlinjer 
som de övriga nordiska länderna. Finansinspektionen föreslog i sitt remissyttrande att kapitel-
indelningen i det andra lagförslaget skulle ändras så att den bättre motsvarar indelningen i den 
gällande lagen. Med anledning av remissyttrandet har rubriceringen av det andra lagförslagets 
2 kap. ändrats så att den bättre motsvarar kapitlets innehåll. Från lagens 3 kap. har till 2 kap. 
överförts paragraferna om flyttning av börsens säte inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området och om börsens deltagande i fusion och delning inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 

I sitt remissyttrande anförde Finansinspektionen också att Finansinspektionen är den myndig-
het som borde fatta beslut om börstillstånd. Enligt den gällande regleringen är det finansmi-
nisteriet som beslutar om börstillstånd efter att ha hört Finansinspektionen. På grund av frå-
gans samhällsekonomiska betydelse föreslås ingen ändring av bestämmelsen om verksamhets-
tillstånd. 

Börsen anförde i sitt remissyttrande att förfarandet för godkännande av börsens regler borde 
slopas eller att regelärendena åtminstone borde överföras till Finansinspektionen. I sin moti-
vering anförde Börsen att behandlingen av regelärenden har ordnats på ett smidigare sätt 
också i de övriga nordiska länderna. I fråga om behandlingen av regelärenden kommer beslu-
tanderätten på motsvarande sätt som i fråga om verksamhetstillstånd att kvarstå hos finansmi-
nisteriet. 
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Med anledning av remissyttrandet har i det andra lagförslaget i övrigt beaktats Börsens och 
Finansinspektionens tekniska kommentarer.

Offentliga insiderregister

I en del av remissyttrandena (FF, OP Gruppen, EK, Kommunfinans och JLM Immonen Jurist-
byrå Ab) föreslogs att de gällande bestämmelserna om insiders anmälningsskyldighet och 
skyldigheten att upprätthålla det därpå baserade insiderregistret ska upphävas antingen helt el-
ler delvis. Förslagen som gällde upphävande av den årliga anmälningsskyldigheten i anslut-
ning till upprätthållandet av insiderregistret antingen förordades eller togs inte upp i yttran-
dena. 

OP Gruppen ställde sig förstående till de finansmarknadspolitiska målsättningarna bakom re-
gleringen av insiderregister men uppmärksammade samtidigt det ojämlika bemötandet av fin-
ländska respektive utländska banker. Enligt FF innehåller propositionen onödigt långtgående 
nationella bestämmelser när det gäller den överlappande regleringen av insiderhandel och pri-
vata transaktioner. Det överlappande systemet innebär för aktörerna betydligt större olägen-
heter än nyttor. Eftersom bestämmelserna om insiderregister inte tillämpas på filialer kommer 
de att tillämpas endast på ett fåtal och huvudsakligen små aktörer, som utsätts för kostnader 
och en ojämlik konkurrensmiljö utan motsvarande nyttor. Eftersom filialernas marknadsandel 
har vuxit avsevärt och nu är betydande uppfylls det ursprungliga syftet med den nationella re-
gleringen inte längre. Enligt Kommunfinans kan bestämmelserna tillämpas också på värde-
pappersföretag vilkas affärsmodell inte omfattar någon som helst verksamhet med aktier som 
är föremål för handel på en handelsplats i Finland eller vilkas värde bestäms på grundval av 
sådana aktier. 

På de grunder som nämns redan i samband med förslaget till fortsatt beredning har det inte an-
setts finnas något behov av ändringar i de lagförslag som gäller insiderregister. 

Lagen om gräsrotsfinansiering

Krav på verksamhetstillstånd

I merparten av yttrandena antingen förordas uttryckligen förslaget att ändra kravet på registre-
ring av förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett krav som gäller verk-
samhetstillstånd (OP Gruppen, Finansinspektionen, FF, FiBAN, Invesdor och Börsstiftelsen) 
eller också togs förslaget inte upp i yttrandena. 

I en del av remissyttrandena motsatte man sig däremot eller ifrågasatte förslaget (Centralhan-
delskammaren, Företagarna i Finland, Privanet, Aki Kallio, Advokatförbundet och Joukkora-
hoitusyhdistys).  

På de grunder som anförs i regeringens propositionsutkast kan den gällande lagens registre-
ringskrav inte anses vara tillräckligt för de ifrågavarande aktörernas vidkommande, utan de 
måste enligt direktivets ordalydelse (authorised) och målsättningar (at least analogous) ha ett 
verksamhetstillstånd. Genom de bestämmelser som föreslås i lagen om gräsrotsfinansiering 
genomförs i enlighet med de direktivbestämmelser som anges i direktivets artikel 3.2 mini-
mikrav när det gäller tillståndsförfarandet och fortlöpande tillsyn. I fråga om övriga aktörer 
ska det enligt förslaget också i fortsättningen räcka med registrering. 

Registreringskraven i den gällande lagen om gräsrotsfinansiering kan innehållsmässigt inte 
anses nå upp till de minimikrav som direktivet ställer. Direktivets auktoriseringskrav är betyd-
ligt mera omfattande än de krav som den gällande lagen om gräsrotsfinansiering ställer i fråga 
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om registreringsförfarandet. Att nationellt kalla de på direktivet baserade föreslagna auktorise-
ringskraven för registreringskrav kan anses vara ett artificiellt och från marknadens synpunkt 
vilseledande arrangemang. Aktörerna måste i varje fall iaktta Finansinspektionens normala 
tillståndsförfarande. Det vore också ett oändamålsenligt och från parternas synpunkt kost-
nadsdrygt förfarande att enbart för förmedlare av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 
skapa en separat, mycket omfattande och detaljerad reglerings- och tillsynsram som motsvarar 
Finansinspektionens tillståndsförfarande och i fråga om sina målsättningar minst motsvarar 
detta. 

I förarbetena till lagen om gräsrotsfinansiering (RP 46/2016 rd, s. 135) hänvisas till grund-
lagsutskottets tolkningspraxis, vilket inte heller är relevant i detta sammanhang. I grundlagsut-
skottets tolkningspraxis som det hänvisas till är det fråga om en statsförfattningsrättslig 
granskning av registreringsskyldigheten utifrån grundlagens bestämmelser om näringsfrihet, 
och i den granskningen är det fråga om kravet på exakthet när det gäller en reglering som syf-
tar till att begränsa näringsfriheten. I denna proposition är det fråga om genomförande av 
MiFID så att investerarskyddet förstärks. Enligt direktivet (ingressens stycke 42) är det i syn-
nerhet lämpligt att kräva att medlemsstaterna ska tillämpa krav som åtminstone är jämförbara 
med de krav som fastställs i detta direktiv för dessa personer, särskilt under auktorisationsfa-
sen, vid bedömningen av deras vandel och erfarenhet och av eventuella aktieägares lämplig-
het, vid granskningen av villkoren för den första auktorisationen och vid fortlöpande tillsyn. 

Det bör också noteras att det är typiskt för EU-regleringar att de funktioner som förutsätts för 
registrering respektive auktorisation regleras separat. Exempelvis betaltjänstdirektivet och 
EU:s referensvärdesförordning, liksom även AIFMD -direktivet uttryckligen separat reglerar 
förpliktelser som gäller auktorisation och registrering. 

I samband med den fortsatta beredningen av propositionen föreslås i fråga om den föreslagna 
bestämmelsen om verksamhetstillstånd inga ändringar på grundval av yttrandena. 

Förtydligande bestämmelser om tillämpningsområdet för lagen om gräsrotsfinansiering och 
övrig lagstiftning

I en del av remissyttrandena förordades förslaget som innebär ett förtydligande av det nuva-
rande oklara förhållandet mellan lagen om gräsrotsfinansiering respektive lagen om investe-
ringstjänster. Sättet att genomföra förslaget ansågs i sin helhet eller huvudsakligen vara lyckat 
(justitieministeriet, Finansinspektionen, FF, OP Gruppen och Invesdor). Man underströk rätts-
säkerhetens betydelse för samtliga parter. I en del av remissyttrandena framfördes önskemål 
om ett ännu längre gående förtydligande av förhållandet mellan lagen om gräsrotsfinansiering 
respektive den övriga värdepappersmarknadslagstiftningen (FF, EK, Börsstiftelsen, OP Grup-
pen och Finanssitaito). 

I en del av remissyttrandena motsatte man sig förslagen till ändringar i lagen om gräsrotsfi-
nansiering med hänvisning till att de inte var baserade på direktivet samt att de var onödiga, 
förtida, tendentiösa, skadliga med tanke på den inhemska finansmarknadens utveckling, stri-
dande mot regeringsprogrammet samt bristfälligt beredda i fråga om konsekvensbedömning-
arna och även i övrigt (Aki Kallio, Privanet, Centralhandelskammaren, Företagarna i Finland 
och Joukkorahoitusyhdistys). 

Med anledning av återkopplingen har man i samband med den fortsatta beredningen av propo-
sitionen ytterligare försökt utveckla motiveringen till det fjärde lagförslaget. Syftet med lagen 
om gräsrotsfinansiering är inte att på det nationella planet kringgå de förpliktelser som följer 
av MiFID II, som ska iakttas av alla värdepappersföretag och kreditinstitut samt andra aktörer 
som i enlighet med sitt verksamhetstillstånd tillhandahåller investeringstjänster med finansi-
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ella instrument. Vilka bestämmelser i lagen om investeringstjänster som i ett enskilt fall ska 
tillämpas på en förmedlare av gräsrotsfinansiering bestäms enligt vilken investeringstjänst (af-
färsmodell) det är fråga om i respektive fall. Exempelvis då det är fråga om ordnande av inve-
steringsrådgivning eller en emission kan på förmedlaren tillämpas de bestämmelser i lagen om 
investeringstjänster som avser verksamheten i fråga. I en del av remissyttrandena (FF, OP 
Gruppen och EK) ansåg man att förhållandet mellan den gällande lagen om gräsrotsfinansie-
ring och värdepappersmarknadslagen var oklart och önskade att regleringen skulle förtydligas 
också i detta avseende. I samband med den fortsatta beredningen av propositionen har inte fö-
reslagits några ändringar i gräsrotsfinansieringslagens nuvarande bestämmelser om tillämp-
ningsområdet i värdepappersmarknadslagen. Bestämmelserna har inte något direkt samband 
med de bestämmelser som ska genomföras med stöd av MiFID II. 

Enskilda kommentarer till de ändringar som föreslås i lagen om gräsrotsfinansiering 

Föreningen Joukkorahoitusyhdistys anser att finansministeriets tolkning av direktivets tving-
ande konsekvenser för lagen om gräsrotsfinansiering är delaktig. Den föreslagna lagändringen 
skulle också innebära ett helt nytt mellansteg i och med det partiella verksamhetstillståndet. 
Detta nya mellansteg är onödigt och skapar Europas mest komplicerade och svårbegripliga le-
gislativa ram när det gäller gräsrotsfinansiering. Den nya tolkningsmodellen förefaller dessu-
tom stå i konflikt med kommissionens halvtidsrapport om kapitalmarknadsunionen. EK har 
också uppmärksammat kommissionens mellanrapport om kapitalmarknadsunionen. 

Under den fortsatta beredningen gjordes i propositionen inga ändringar med anledning av den 
återkopplingen. Den föreslagna lagändringen innebär inte, såsom påstås, att det via det parti-
ella verksamhetstillståndet uppstår ett helt nytt och onödigt mellansteg. Syftet med den be-
stämmelse om partiellt undantag som föreslås i 1 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster är 
tvärtom att möjliggöra en lättare regleringsmiljö för aktörer som vill utnyttja bestämmelsen 
om partiellt undantag (begränsat verksamhetstillstånd). Som exempel kan i detta avseende 
nämnas förmedlare av gräsrotsfinansiering. Förslaget står inte heller på det sätt som påstås i 
yttrandet i konflikt med kommissionens halvtidsrapport om kapitalmarknadsunionen. I den 
rapporten konstaterar kommissionen att den i anslutning till finansteknologin kommer att ta 
ställning till frågan om en regleringsram för en EU-auktorisation och gränsöverskridande 
verksamhet. Kommissionen kommer sålunda att bedöma till exempel behovet att reglera till-
handahållandet av elektroniska plattformstjänster, exempelvis auktorisationskrav och tillstånd 
för gränsöverskridande tjänster. Användningen av finansteknologi innebär emellertid inte att 
man frångår den sektorsvisa regleringen. I den proposition som nu behandlas är det fråga om 
genomförande av MiFID II. Tidsfristen för genomförandet har redan löpt ut.

Företagarna i Finland anser att propositionsutkastet förefaller leda till en situation där en aktör 
som tillhandahåller såväl låne- som investeringsbaserad gräsrotsfinansiering både måste regi-
strera sig och ansöka om verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen. En sådan dubbel admi-
nistrativ börda är onödig och kommer, om förslaget går igenom, att innebära en kraftig ned-
skärning när det gäller förmedlingen av gräsrotsfinansiering. 

Under den fortsatta beredningen av propositionen har motiveringen till det fjärde lagförslaget i 
detta avseende förtydligats så att registreringsskyldigheten gäller endast andra förmedlare av 
gräsrotsfinansieringen än sådana som har verksamhetstillstånd.  

Enligt Advokatförbundets åsikt är det problematiskt från förutsägbarhetens och rättssäkerhet-
ens synpunkt om det ställs nya krav på aktörerna omedelbart, utan att det från regleringens 
synpunkt är absolut entydigt att kraven måste ställas. Advokatförbundet konstaterar också som 
en allmän kommentar att det från de aktörers synpunkt som tillhandahåller gräsrotsfinansie-
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ring är problematiskt att en ändring av verksamhetsförutsättningarna görs vid en tidpunkt då 
mången tillhandahållare av gräsrotsfinansiering håller på att registrera sig.

Med anledning av det remissyttrandet har under den fortsatta beredningen inte gjorts några 
ändringar i propositionen. Det föreslås att i lagen om gräsrotsfinansiering görs endast de nöd-
vändiga ändringar som direktivet förutsätter. Ändringarna avser kravet på verksamhetstillstånd 
samt tillämpning av lagen om investeringstjänster på förmedlare av gräsrotsfinansiering i den 
utsträckning som direktivets artikel 3 förutsätter. Behovet att göra ändringar i lagen om gräs-
rotsfinansiering till följd av MiFID II förutsågs redan under beredningen av den gällande la-
gen om gräsrotsfinansiering (RP 46/2016). 

FF anser att det för undvikande av felaktiga tolkningar framför allt är skäl att förtydliga be-
stämmelserna om vilken reglering som ska tillämpas på ett kreditinstitut som tillhandahåller 
investeringstjänster och som förmedlar investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansi-
ella instrument. Dessutom är det önskvärt att i regeringens proposition behandlas lagen om 
handel med finansiella instrument och frågan om den lagens tillämplighet på investeringsbase-
rad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument. 

I samband med den fortsatta beredningen av propositionen har tillämpningsområdet för lagen 
om gräsrotsfinansiering, i syfte att förtydliga rättsläget, utökats med informativa hänvisningar 
till annan tillämplig lagstiftning, exempelvis till tillhandahållande av investeringstjänster med 
finansiella instrument och ordnande av handel med finansiella instrument. I lagen om gräsrots-
finansiering har utöver bestämmelser om förmedling av sådan lånebaserad gräsrotsfinansie-
ring som regleras nationellt dessutom tagits in informativa hänvisningar till de bestämmelser i 
lagen om investeringstjänster som möjliggör lättare reglerat tillhandahållande av investerings-
tjänster med finansiella instrument. Dessa lättare bestämmelser ska tillämpas endast på sådana 
tillhandahållare av tjänster som fått verksamhetstillstånd på basis av bestämmelsen om parti-
ellt undantag i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster. På sådana värde-
pappersföretag, kreditinstitut eller AIF-förvaltare som bedriver verksamhet med stöd av något 
annat partiellt undantag än det som föreskrivs i lagen om investeringstjänster, ska lagen om 
investeringstjänster tillämpas fullt ut. 

Front Capital anser att lagens definition av begreppet gräsrotsfinansiering bör preciseras med 
beaktande av den nyligen ändrade definitionen av begreppet förmedling av person-till-person-
lån. Front Capital uppmärksammas också den omständigheten att förmedling av person-till-
person-lån inte tidigare i samband med regleringen av gräsrotsfinansiering och i förarbetena 
till lagen över huvud taget behandlats som gräsrotsfinansiering. Till lagen borde fogas ett om-
nämnande om att dess bestämmelser inte tillämpas på person-till-person-lån. 

Till följd av det remissyttrandet behöver inga ändringar göras i propositionen eftersom lagen 
om gräsrotsfinansiering enligt dess bestämmelse om tillämpningsområdet inte ska tillämpas på 
sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument. 

FiBAN konstaterar att det är ologiskt att gränsen för skyldigheten att offentliggöra prospekt 
enligt lagen om gräsrotsfinansiering är 5 miljoner euro medan motsvarande gräns i värdepap-
persmarknadslagen är 2,5 miljoner euro. Det är skäl att i detta avseende förenhetliga regle-
ringen för att den inte i framtiden ska orsaka definitionsproblem. FiBAN framhåller också att 
det är något oklart vad som ska hända med obligationslånen. Detta är en fråga som inte tas upp 
i propositionsutkastet. 

I samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospekt-
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förordning) kommer det att föreslås ändringar av gränsen för skyldigheten att offentliggöra 
prospekt. I det sammanhanget är det möjligt att göra en helhetsöversyn av behoven att fören-
hetliga bestämmelserna.

Konsekvensbedömningar i fråga om lagen om gräsrotsfinansiering

I vissa remissyttranden anses det att gräsrotsfinansieringslagens bestämmelser om konse-
kvensbedömningar och om aktörernas möjligheter att framföra sina åsikter om dem är alltför 
snäva (Centralhandelskammaren, Företagarna i Finland, Privanet, Aki Kallio och Joukkora-
hoitusyhdistys). 

Under beredningen av propositionen ordnades vid finansministeriet den 29 maj 2017 ett brett 
offentligt samråd om de föreslagna ändringarna i lagen om gräsrotsfinansiering, uttryckligen 
för att höra vad olika marknadsparter ansåg om saken. Trots den därpå följande omfattande 
remissomgången fick finansministeriet inte från referensgrupperna några konkreta och moti-
verade synpunkter på hur de i propositionsutkastet föreslagna konsekvensbedömningarna 
kunde utvecklas. 

Behovet av fortsatt beredning i synnerhet gällande lagen om gräsrotsfinansiering

Regerings propositionsutkast ansågs på det hela taget vara väl berett och den tillämpade prin-
cipen om minimiimplementering välkomnades (OP Gruppen, FF, EK, Energiindustrin och 
Börsstiftelsen). I en del av remissyttrandena (Finansinspektionen, FF och EK) ansågs det vara 
av största vikt att propositionen avlåts till riksdagen så att lagarna kan stadfästas i god tid in-
nan EU-regleringen börjar tillämpas den 3 januari 2018. 

Beredningen ansågs bristfällig framför allt i fråga om lagen om gräsrotsfinansiering (Central-
handelskammaren, Företagarna i Finland, Privanet, Aki Kallio och Joukkorahoitusyhdistys). I 
dessa yttranden ansågs det viktigt att förslagen till ändringar i den lagen överförs till fortsatt 
beredning. 

I samband med den fortsatta beredningen ansågs det inte att förslagen till ändringar i lagen om 
gräsrotsfinansiering behövde överföras till en separat fortsatt beredning. Det bör betonas att 
det nationella genomförandet av direktivet förutsätter att de föreslagna ändringarna i lagen om 
gräsrotsfinansiering görs inom utsatt tid. Tidsfristen för det nationella genomförandet av di-
rektivet löper ut den 3 juli 2017. Bestämmelserna i fråga ska tillämpas från och med den 3 ja-
nuari 2018. Om ärenden överförs till fortsatt beredning skulle detta innebära en reell risk när 
det gäller kommissionens överträdelseförfarande och sådana betydande ekonomiska sanktion-
er som EU-domstolen påför finska staten för överträdelser av EU-rätten (artikel 260.3 i EUF-
fördraget). Enligt kommissionen meddelande ”Bättre lagstiftning: Bättre resultat för ett star-
kare EU” som kommissionen publicerade den 19 januari 2017 ska kommissionen vidta åtgär-
der för effektivisering av genomförandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning. Detta är en 
av de politiska prioriteringarna för kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker. Till 
följd av de åtgärder som föreslås i meddelandet kan medlemsstaterna bli föremål för EU:s 
överträdelseförfarande snabbare än för närvarande och dessutom ökar sannolikheten för eko-
nomiska sanktioner till följd av dröjsmål med genomförandet. För Finlands vidkommande är 
det minsta schablonbeloppet för närvarande 1 528 000 euro, men det kan också vara betydligt 
högre, beroende bland annat på hur länge överträdelsen pågått och det aktuella direktivets re-
levans för enskilda personers rättigheter (E-skrivelse 20/2017 rd). 

Utöver kommissionens överträdelseförfarande innebär ett bristfälligt eller fördröjt genomfö-
rande av ett direktiv en risk för att finska staten blir skadeståndsskyldig. Ett enskilt rättssub-
jekt kan väcka skadeståndstalan mot en medlemsstat om rättssubjektet anser att medlemsstaten 
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genom att handla i strid med EU-rätten har orsakat honom eller henne skada. Det nationella 
genomförandet av MiFID II är för närvarande på utrikesministeriets uppföljningslista. 

Om genomförandet är bristfälligt eller försenat leder det också till betydande rättslig osäker-
het. Betydande rättsliga osäkerhetsfaktorer och risker orsakas såväl olika marknadsparter och 
investerare som även myndigheter. På grund av finansmarknadens internationella verksam-
hetsmiljö kan osäkerhetsfaktorer i anslutning till en finländsk reglerings bristfälliga innehåll 
och tillsynen över den också ha betydande negativa ekomiska konsekvenser. 

Överklagande

I en del av remissyttrandena tog man ställning till förslaget att förenkla bestämmelserna om 
överklagande av Finansinspektionens beslut. Justitieministeriet, högsta förvaltningsdomstolen 
och Finansinspektionen ansåg det vara skäl att utse en viss förvaltningsdomstol till fullföljds-
instans. Dessutom föreslog justitieministeriet för högsta förvaltningsdomstolen att till propo-
sitionen ska fogas en bestämmelse om besvärstillstånd. 

Med anledning av remissyttrandet ändrades det tredje lagförslaget i samband med den fortsatta 
beredningen av propositionen så att besvärsärenden som gäller Finansinspektionens beslut 
koncentreras till Helsingfors förvaltningsdomstol och så att behandlingen av besvär i högsta 
förvaltningsdomstolen förutsätter besvärstillstånd. 

Riksdagens uttalande (RSv 44/2014 rd)

Propositionen innehåller ett förslag som inte är baserat på MiFID II och som innebär att den 
av riksdagen förutsatta ändringen av lagstiftningen om icke-noterade finländska aktiebolag 
genomförs (riksdagens svar RSv 44/2017 rd) på regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som 
har samband med den (RP 28/2016 rd)). Enligt uttalandet förutsatte riksdagen att regeringen 
genast börjar bereda lagstiftning för att förbjuda anslutning av aktier i icke-noterade fin-
ländska aktiebolag till utländska värdeandelssystem. 

I sitt yttrande om uttalandet framhöll EK förslagets negativa konsekvenser för bolagens möj-
ligheter att få finansiering samt för bolagens faktiska möjligheter att välja en utländsk värde-
papperscentral. EK anser att förslaget begränsar näringsfriheten och är problematiskt från EU-
rättens synpunkt. Kapitalinvesteringsföreningen i Finland rf konstaterade i sitt yttrande att för-
slaget får negativa konsekvenser för bolag som överväger notering. FF förenade sig om EK:s 
yttrande.

De risker som EK och Kapitalinvesteringsföreningen i Finland rf beskriver i sina yttranden är 
eventuellt sannolika, men till följd av riksdagens entydiga uttalande har under den fortsatta be-
redningen inte vidtagits några åtgärder med anledning av ändringsförslaget. 

6 Andra omständigheter som inverkat  på proposit ionens innehål l

Samtidigt med denna proposition behandlar riksdagen regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om ändring av lagen om betalningsinstitut och vissa lagar i samband med 
den. Med propositionen, som har beretts vid finansministeriet, genomförs Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av di-
rektiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och 
om upphävande av direktiv 2007/64/EG, nedan det andra betaltjänstdirektivet, avdelning II 
och en del av bestämmelserna i avdelningarna IV och VI. I den nämnda förordningen föreslås 
ändringar i lagen om betalningsinstitut, lagen om Finansinspektionen och i lagen om Finansin-
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spektionens tillsynsavgift, delvis till samma delar som föreslås i denna proposition. Det är 
sålunda skäl att vid behov samordna förslagen. 

Justitieministeriet bereder en separat proposition om genomförande av det andra betaltjänstdi-
rektivet till övriga delar. I den propositionen kommer betaltjänstlagen sannolikt att ändras till 
samma delar som i lagförslag19 i denna proposition, vilket innebär att det är skäl att samordna 
förslagen om de tas upp till behandling i riksdagen samtidigt. 

Samtidigt med denna proposition behandlar riksdagen regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar i samband med den, som har beretts vid 
finansministeriet. I propositionen föreslås ändringar i lagen om resolution av kreditinstitut och 
värdepappersföretag, delvis till samma delar som i lagförslag 16 i denna proposition och det är 
därför skäl att samordna förslagen. 

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds, i syfte att genomföra Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution, en proposition med förslag till lag 
om försäkringsdistribution samt vissa lagar i samband med den.
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DETALJMOTIVERING

1 Lagförslag

1.1 Lagen om investeringstjänster

I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH RÄTTEN ATT 
TILLHANDAHÅLLA INVESTERINGSTJÄNSTER

1 kap. Allmänna bestämmelser

De genomgripande ändringarna i lagens 1 kap. innebär att kapitlet skrivs om i sin helhet.

1 §. Tillämpningsområde. Enligt gällande 1 kap. 1 § 1 mom. ska lagen tillämpas på affärsverk-
samhet genom vilken investeringstjänster tillhandahålls. Det föreslås att till momentet i över-
ensstämmelse med direktivets MiFID II fogas ett omnämnande om bedrivande av investe-
ringsverksamhet. Gällande 1 mom. motsvarar 1 § 1 mom. i lagen om värdepappersföretag. 
Bestämmelsen om tillämpningsområdet är baserad på den tolkning som gjordes i samband 
med att lagen om värdepappersföretag stiftades och som beaktades i lagens förarbeten (RP 
43/2007 rd). Enligt tolkningen omfattar begreppet investeringstjänster också sådan investe-
ringsverksamhet som avses i MiFID I. 

Enligt MiFID II avses med investeringstjänster och investeringsverksamhet någon av de tjäns-
ter och verksamheter som anges i avsnitt A i bilaga I i fråga om instrument som nämns i av-
snitt C i bilaga I. I bilagans avsnitt A punkt 3 nämns handel för egen räkning, som kan betrak-
tas som investeringsverksamhet i den bemärkelse som avses i rubriken. Med att handla för 
egen räkning avses i den gällande lagen om investeringstjänster handel med finansiella in-
strument för egen räkning. Bestämmelsen motsvarar definitionen av motsvarande tjänst i 5 § i 
lagen om värdepappersföretag. Enligt förarbetena till den sistnämnda lagen (RP 43/2007 rd) 
avses med handel för egen räkning ”all sådan handel för egen räkning som innebär att ett vär-
depappersföretag köper eller säljer finansiella instrument för egen räkning”. 

Enligt MiFID II avses med handel för egen räkning sådan handel med utnyttjande av eget ka-
pital som utmynnar i att transaktioner med ett eller flera finansiella instrument ingås. I direkti-
vet finns flera bestämmelser om förpliktelser som gäller handel för egen räkning i samband 
med utförande av kundorder. I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av lagen föreslås det 
att bedrivande av investeringsverksamhet i överensstämmelse med direktivet tydligare skrivs 
in i lagen. 

I paragrafen föreslås inte längre någon bestämmelse om undantag i fråga om verksamhetsutö-
vare som handlar för egen räkning. Det föreslås att i enlighet med direktivets logik tas in en ny 
undantagsbestämmelse som delvis motsvarar bestämmelsens nuvarande 2 mom. i anslutning 
till undantagsbestämmelserna om lagens tillämpningsområde i 1 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten. 

Särskilda bestämmelser gäller om försäkringsdistribution. 

2 §. Undantag från tillämpningsområdet. Föreslagna 2 § 1 mom. 1 punkten motsvarar den nu-
varande paragrafen. Det föreslås att momentets 2 punkt ändras i överensstämmelse med direk-
tivets artikel 2.1 c så att en förutsättning för undantag inte längre är att affärsverksamheten el-
ler den yrkesmässiga verksamheten uttryckligen ska vara reglerad i lag. För tillämpning av 
undantagsbestämmelsen ska det enligt förslaget räcka att verksamheten bedrivs tillfälligt i 
samband med annan affärsverksamhet eller yrkesmässig verksamhet som separat regleras i lag 
eller genom administrativa bestämmelser eller etiska föreskrifter för yrkeskåren.
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Den föreslagna nya 3 punkten stämmer delvis överens med gällande 1 § 2 mom. Bestämmel-
sen är baserad på direktivets artikel 2.1 d. Den föreslagna nya undantagsbestämmelsen skiljer 
sig från den gällande undantagsbestämmelsen i 1 § 2 mom. för det första i det avseendet att 
den inte längre generellt gäller handel med alla typer av finansiella instrument för egen räk-
ning. Den nya bestämmelsens tillämpningsområde är snävare eftersom den gäller endast sådan 
handel för egen räkning som bedrivs med andra finansiella instrument än råvaruderivat, ut-
släppsrätter eller derivat av utsläppsrätter. Enligt bestämmelsen får andra investeringstjänster 
inte tillhandahållas med de andra finansiella instrumenten. Begreppet investeringstjänster ska 
enligt förslaget definieras i kapitlets 15 § och bestämmelsen i fråga inbegriper också sådan in-
vesteringsverksamhet som avses i bilaga I avsnitt A. En motsvarande undantagsbestämmelse 
om handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av utsläppsrätter fö-
reslås i överensstämmelse med direktivet i 4 punkten. 

Den föreslagna bestämmelsen ställer dessutom flera krav än tidigare på tillämpningen av un-
dantagsbestämmelsen. Liksom enligt den gällande bestämmelsen kan undantagsbestämmelsen 
enligt den föreslagna underpunkten a inte tillämpas på marknadsgaranter. För det andra kan 
undantagsbestämmelsen enligt den föreslagna underpunkten b inte tillämpas på positioner där 
aktören är medlem eller deltagare på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform 
eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag för icke-finansiella fö-
retag som på en handelsplats utför transaktioner som på ett objektivt medpart sätt minskar ris-
ker som står i direkt samband med icke-finansiella företags eller sammanslutningars affärs-
verksamhet eller likviditetsfinansiering. För det tredje tillämpas den föreslagna underpunkten 
c inte på personer som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel. För det fjärde 
ska undantagsbestämmelsen enligt föreslagna underpunkten d inte tillämpas då en person 
handlar för egen räkning vid utförande av kundorder. De tre senast nämnda förutsättningarna 
för tillämpning av undantagsbestämmelsen är nya. 

Den föreslagna nya 4 punkten avgränsar och preciserar undantagsbestämmelsen i gällande 2 § 
1 mom. 3 punkten. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 2.1 j. Syftet med bestäm-
melsen är att begränsa tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen så att i fortsättningen 
allt färre bolag som vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet bedriver annan verksam-
het än tillhandahållande av investeringstjänster, bankverksamhet eller garantiverksamhet i an-
slutning till råvaruderivat inte ska omfattas av lagens tillämpningsområde. Sådana icke-
finansiella företag vilkas handel med finansiella instruments är oproportionerligt stor i förhål-
lande till värdet av de investeringar som gjorts i den huvudsakliga affärsverksamheten, ska i 
fortsättningen höra till tillämpningsområdet för lagen. Syftet med bestämmelsen är att för-
hindra marknadsmissbruk, förverkligande av systemrisken och snedvridning av konkurrensen 
samt att trygga en enhetlig tillämpning av bestämmelserna på olika aktörer. Kommissionen 
kommer i en förordning också att fastställa sådana villkor att verksamheten på gruppnivå ska 
ske vid sidan av den huvudsakliga affärsverkssamheten. En förutsättning för tillämpning av 
undantagsbestämmelsen är också att verksamhetsutövaren inte tillämpar en teknik för algorit-
misk högfrekvenshandel. Bolag som tillämpar undantagsbestämmelsen i fråga ska dessutom 
varje år meddela Finansinspektionen att de tillämpar undantagsbestämmelsen. Verksamhets-
utövarna ska också på begäran av Finansinspektionen motivera att de är fråga om en sidoverk-
samhet. 

Det föreslås inte att i lagen tas in undantagsbestämmelser som motsvarar 2 § 1 mom. 4, 5 och 
6 punkten i den nuvarande lagen. Bestämmelsen i gällande 4 punkten är baserad på artikel 2.1 
k i MiFID I. Motsvarande bestämmelse finns inte i MiFID II. I lagens nya 4 punkt föreslås i 
överensstämmelse med direktivets artikel 2.1 j en bestämmelse om undantag från tillämp-
ningsområdet i fråga om handel för egen räkning med derivat och råvaruderivat. I MiFID II 
ingår inte heller undantagsbestämmelser som var baserade på artikel 2.1 l i MiFID I och ingick 
i den gällande lagens 5 och 6 punkt. Den föreslagna 5 punkten är ny. Bestämmelsen är baserad 
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på direktivets artikel 2.1 k. Direktivets bestämmelse motsvarar det tidigare direktivets artikel 
2.1 j, men den har inte tidigare beaktats i lagens undantagsbestämmelser. Med tanke på tyd-
ligheten och konsekvensen föreslås emellertid att undantagsbestämmelsen i fråga liksom de 
övriga undantagsbestämmelserna tas in i lagens 2 §.

Enligt föreslagna 2 mom. ska 1 mom. 3 a—d -punkten inte tillämpas i det fall att på verksam-
hetsutövaren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 1 
mom. 4 punkten eller på 3 mom. 3 eller 5 punkten. Bestämmelsen är baserad på det andra 
stycket i direktivets artikel 2.1 d där det föreskrivs att undantagna från tillämpningen av direk-
tivet är personer som enligt direktivets artikel 2.1 a, i eller j inte behöver uppfylla villkoren för 
att vara undantagna. I direktivets ingress (22) förtydligas det dessutom att direktivets olika un-
dantagsbestämmelser tillämpas kumulativt. Exempelvis undantagsbestämmelsen i föreslagna 1 
mom. 3 punkten om handel för egen räkning med andra finansiella instrument än råvarude-
rivat, utsläppsrätter eller derivat av utsläppsrätter kan tillämpas tillsamman med undantagsbe-
stämmelsen i föreslagna 4 punkten. Undantagsbestämmelsernas inbördes förhållande och till-
lämpningsområde preciseras i kommissionens förordningar. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. räknas, liksom i gällande 2 mom., upp aktörer som lagen 
inte tillämpas på. Momentens 1 punkt stämmer huvudsakligen överens med den nuvarande be-
stämmelsen, men föreslås bli preciserad så att den motsvarar direktivets artikel 2.1 h. Momen-
tets 2—5 punkt motsvarar den nuvarande paragrafen så att momentets 3—6 punkt motsvarar 
de föreslagna punkterna 2—5. Ny är däremot föreslagna 6 punkten om verksamhetsutövare 
som i enlighet med 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om utsläppshandel bedriver handel med ut-
släppsrätter. En förutsättning för tillämpning av undantagsbestämmelsen är emellertid att per-
sonerna i fråga inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel. Bestämmelsen är 
baserad på direktivets artikel 2.1 e. 

Ny är också momentets 7 punkt om stamnätsinnehavare som avses i elmarknadslagen 
(588/2013) och sådana systemansvariga för överföringssystem som avses i naturgasmarknads-
lagen (587/2017). Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 2.1 n som gäller sådana sys-
temansvariga för överföringssystem som definieras i artikel 2.4 i direktiv 2009/72 EG eller ar-
tikel 2.4 i direktiv 2009/73/EG. Enligt föreslagna 4 mom. ska undantaget tillämpas på perso-
ner som bedriver sådan verksamhet som avses i 3 mom. 7 punkten endast då de bedriver inve-
steringsverksamhet i anslutning till råvaruderivat eller tillhandahåller därtill anslutna investe-
ringstjänster för verksamheten i fråga. Undantaget ska dock inte tillämpas på plattformar för 
sekundärhandel med finansiella överföringsrätter.

Föreslagna 5 mom. motsvarar gällande 2 § 3 mom.

3 §. Partiella undantag från tillämpningen av lagen. I lagförslagets 3 § föreskrivs om sådana 
frivilliga undantag som avses i direktivets artikel 3.1 underpunkterna a—e. Enligt de före-
slagna bestämmelserna ska under de förutsättningar som föreskrivs i momenten tillämpas end-
ast vissa av lagens bestämmelser på de personer som avses i paragrafens 1 mom. Syftet med 
förslaget är att främja också mindre aktörers, inklusive enskilda näringsidkares möjligheter att 
agera på marknaden. Paragrafen innebär en låg tröskel för marknadstillträde och är ägnad att 
främja konkurrensen på finansmarknaden. 

I överensstämmelse med direktivets artikel 3.2 ska de nationella kraven på personerna i fråga 
minst motsvara direktivets krav när det gäller villkor och förfaranden för auktorisation och 
fortlöpande tillsyn, uppföranderegler samt organisatoriska krav. För att förstärka investerar-
skyddet har undantagsbestämmelsens tillämpningsområde och förutsättningar sålunda märk-
bart begränsats jämfört med MiFID I, som inte innehöll några auktorisationskrav och inte hel-
ler detaljerade krav i fråga om uppföranderegler eller organisatoriska krav. Enligt direktivet 
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(29 och 42 i ingressen) är det lämpligt att kräva att medlemsstaterna ska tillämpa krav som 
åtminstone är jämförbara med de krav som fastställs i detta direktiv för dessa personer, särskilt 
under auktorisationsfasen, vid bedömningen av deras vandel och erfarenhet och av eventuella 
aktieägares lämplighet, vid granskningen av villkoren för den första auktorisationen och vid 
fortlöpande tillsyn samt i fråga om uppföranderegler. 

Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten kan en enklare regleringsmiljö införas för aktörer som 
endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som avses i bestämmelsen eller 
tillhandahåller investeringsrådgivning i anslutning till dem. Ytterligare en förutsättning är en-
ligt förslaget att order endast få förmedlas till finansmarknadsaktörer som har verksamhetstill-
stånd. Förslaget är baserat på direktivets artikel 3.1 b och c. I lagens 2 kap. 1 § 2 mom. före-
slås dessutom en bestämmelse enligt vilken order som avser finansiella instrument enligt 
denna bestämmelse får tas emot och förmedlas samt investeringsrådgivning tillhandahållas 
också av näringsidkare som fått verksamhetstillstånd enligt nämnda lag. Bestämmelsen inne-
bär således i överensstämmelse med direktivets artikel 3 till exempel att också en fysisk per-
son enligt bestämmelsen får bedriva investeringsrådgivning som sin näringsverksamhet. 

I lagen om gräsrotsfinansiering föreskrivs om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig 
förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att fi-
nansiera näringsverksamhet. På verksamhet där det är fråga om att tillhandahålla investerings-
tjänster med finansiella instrument ska emellertid lagen om investeringstjänster tillämpas. En-
ligt bestämmelsen om partiellt undantag är det emellertid möjligt att på förmedlare av partiell 
finansiering under de förutsättningar som föreskrivs i momentet kan tillämpas endast vissa av 
lagens bestämmelser. Enligt bestämmelsen blir tröskeln för tillträde till branschen lägre jäm-
fört med auktoriserade aktörer. Auktoriserade aktörer ska iaktta bestämmelserna i lagen om 
investeringstjänster fullt ut, också när det gäller förmedling av gräsrotsfinansiering.

Paragrafens 1 mom. 2 punkten möjliggör lättare reglering för vissa bolag inom energibran-
schen som uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaror, utsläppsrätter eller 
derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande 
utgörs av lokala elföretag eller av naturgasföretag. Förslaget är baserat på direktivets artikel 
3.2 d. Paragrafens 1 mom. 3 punkten möjliggör på motsvarande sätt som 2 punkten lättare re-
glering för aktörer som uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande utsläppsrätter 
eller derivat av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslu-
tande utgörs av verksamhetsutövare. Förslaget är baserat på direktivets artikel 3.1 e. 

I paragrafens 2 mom. räknas upp de bestämmelser som emellertid ska tillämpas på personer 
som hör till tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen. Bestämmelsen är baserad på di-
rektivets artikel 3.2. Med undantag för bestämmelsen om behandling av kundklagomål och 
lämplighetsbedömning ska lagens krav utöver direktivets minimikrav enligt förslaget inte till-
lämpas nationellt på personerna i fråga. Lämplighetsbedömningen är ett centralt element när 
det gäller investerarskyddet. Förslaget stämmer till denna del överens med föreslagna 10 § i 
lagen om gräsrotsfinansiering.

På dem ska enligt förslaget dessutom tillämpas bestämmelserna om administrativa påföljder i 
15 kap. i lagen om investeringstjänster, skadestånds- och straffbestämmelserna i 16 kap. i den 
lagen samt bestämmelserna om tillsynsbefogenheter i 16 a kap. i den lagen. Det är motiverat 
att på aktörerna i fråga tillämpas samma påföljds- och straffbestämmelser som på övriga aktö-
rer som avses i lagen om investeringstjänster. Tillämpningsområdet för bestämmelserna i de 
nämnda kapitlen begränsas naturligtvis endast till överträdelser och försummelser av bestäm-
melser i de lagar som personerna i fråga ska iaktta i enlighet med 3 §. 
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Efter att regeringens proposition avlåtits är det skäl att noggrant följa marknadsutvecklingen 
och bedöma konsekvenserna av den nya regleringen. Det är då på basis av Finansinspektion-
ens tillsynsiakttagelser också möjligt att bedöma sådana eventuella brister i bestämmelserna 
som kan förutsätta nationella regleringar utöver direktivets krav. Bedömningen kan sålunda 
inriktas till exempel på om de föreslagna bestämmelserna i lagens 7 kap. 2 § 6 mom. gällande 
de kompetenskrav som ställs på personer eller bestämmelserna om incitament i lagens 10 kap. 
6 § i sin helhet ska tillämpas på personerna i fråga. På motsvarande sätt kan det bedömas om 
bestämmelserna om lämplighetsbedömning i föreslagna 10 kap. 4 § ska tillämpas på personer-
na i fråga i större utsträckning än vad som föreslagits. Efter att propositionen avlåtits ska situ-
ationen följas upp också utifrån de erfarenheter som man eventuellt i andra medlemsstater fått 
när det gäller bestämmelserna och praxis för tillämpningen av dem. Man vet inte ännu i vilken 
utsträckning EU:s medlemsstater som en följd av att MiFID II har genomförts inför undan-
tagsbestämmelser som är strängare än direktivets minimikrav. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. förbjuds i enlighet med direktivets artikel 3.1 a innehav 
av kundmedel. Dessutom ska personerna i fråga i enlighet med det andra stycket i direktivets 
artikel 3.2 ha en yrkesmässig ansvarsförsäkring som Finansinspektionen bedömer vara till-
räcklig. Däremot ska enligt förslaget inte ställas några krav vad gäller dessa personers kapital. 
Förslaget är också till denna del baserat på direktivets artikel 3.2 enligt vilken bestämmelserna 
i direktivets artikel 15 om strartkapital inte ska tillämpas på aktörer som berörs av undantags-
bestämmelsen. Eftersom aktörerna i fråga inte får inneha kundmedel förutsätts de inte heller 
höra till ersättningsfonden för investerare. 

I paragrafens 4 mom. föreslås i överensstämmelse med direktivets artikel 3.3 en bestämmelse 
enligt vilken tjänster som avses i 1 mom. inte får tillhandahållas med stöd av en allmän aukto-
risation enligt MiFID II och för dem gäller således inte ett så kallat EU-pass. Det föreslås där-
för att sådana tjänster får tillhandahållas från Finland i en annan EES-stat endast om detta inte 
har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tred-
jeländer.

I föreslagna 5 mom. föreskrivs i fråga om tjänsteproducenter som avses i paragrafen en sär-
skild informationsskyldighet när det gäller avgränsningen av den reglering som ska tillämpas 
på verksamheten. Syftet med bestämmelsen är att se till att kunden får vetskap om att tjänste-
leverantören inte behöver iaktta alla de krav som föreskrivits för att skydda kunden. 

4 §. Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare. Enligt kre-
ditinstitutslagen har kreditinstitut, enligt lagen om placeringsfonder fondbolag och enligt lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIF-förvaltare rätt att tillhandahålla investe-
ringstjänster med vissa begränsningar. Enligt 1 kap. 4 § i den gällande lagen om investerings-
tjänster föreskrivs vilka bestämmelser i den lagen som ska tillämpas på ovan nämnda aktörer. 
I den föreslagna paragrafens 1 mom. föreskrivs vilka bestämmelser som ska tillämpas på kre-
ditinstitut. Jämfört med den gällande paragrafen ska de bestämmelser som nämns i momentet 
preciseras i överensstämmelse med artikel 1.3 i MiFID II när det i enlighet med kreditinsti-
tutsdirektivet 2013/36/EU föreskrivs vilka bestämmelser som ska tillämpas på auktoriserade 
kreditinstitut som tillhandahåller ett eller flera slag av investeringstjänster eller utför investe-
ringsverksamhet. I det föreslagna momentet föreskrivs om de mot nämnda artikel svarande 
bestämmelser i lagen om investeringstjänster och i lagen om handel med finansiella instru-
ment samt i lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamhet som ska tillämpas på kre-
ditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt 
tillhandahåller sidotjänster. Dessutom föreslås att till de bestämmelser som ska tillämpas fogas 
16 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, dvs. bestämmelser om investeringstjänstebrott.
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I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreslås att det på motsvarande sätt som för närvarande 
föreskrivs vilka bestämmelser som ska tillämpas på fondbolag och AIF-förvaltare. Momentets 
hänvisningar ska enligt förslaget justeras så att de stämmer överens med motsvarande be-
stämmelser i den föreslagna lagen. Det föreslås att till de bestämmelser som ska tillämpas fo-
gas 16 kap. 2 och 3 § i lagen om investeringstjänster. 

Föreslagna 3 mom. motsvarar 3 mom. i den gällande paragrafen. 

5 §. Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-
kreditinstitut. I denna paragraf föreslås bestämmelser om utländska EES-värdepappersföretags
rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Fin-
land tillhandahålla sidotjänster via filialer. Enligt artikel 35 i MiFID II ska medlemsstaterna se 
till att investeringstjänster och/eller investeringsverksamhet samt sidotjänster kan tillhandahål-
las eller bedrivas inom deras territorium i enlighet med MiFID II och kreditinstitutsdirektivet 
genom etableringsrätten, antingen genom etablering av filialer eller genom användning av ett 
anknutet ombud som är etablerat i en medlemsstat utanför hemmedlemsstaten, förutsatt att 
tjänsterna och verksamheten i fråga omfattas av den auktorisation som värdepappersföretaget 
eller kreditinstitutet beviljat i hemmedlemsstaten. Sidotjänster får endast tillhandahållas till-
sammans med en investeringstjänst och/eller investeringsverksamhet. 

I direktivets artikel 35.8 föreskrivs om de artiklar i MiFID II och MiFIR som ska iakttas i 
verksamhet som utövas genom en filial och vilkas efterlevnad ska övervakas av den behöriga 
myndigheten i den EES-stat där filialen är belägen, dvs. i Finland av Finansinspektionen. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. föreskrivs om de bestämmelser i lagen om investerings-
tjänster som ska tillämpas när det gäller ett utländskt EES-värdepappersföretags rätt att till-
handahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Finland tillhan-
dahålla sidotjänster via filialer och om de krav som ska ställas på sådan verksamhet. I paragra-
fens 2 mom. föreskrivs på motsvarande sätt vilka bestämmelser som ska tillämpas på ut-
ländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investerings-
verksamhet samt via filialer tillhandahåller sidotjänster i Finland och om de krav som ställs på 
verksamheten. Förslaget motsvarar artikel 35.8 i MiFID II. 

Paragrafens 3 mom. innehåller med avvikelse från den gällande paragrafen en informativ be-
stämmelse. Enligt momentet föreskrivs i 4 kap. 2 § 7 mom. om utländska EES-
värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som erbjuder i Finland etablerade parter 
direkt möjlighet att bedriva handel på en multilateral handelsplattform eller en organiserad 
handelsplattform. 

I paragrafens 4 mom. konstateras att i 4 kap. 2 § föreskrivs om tillämpning av lagen på sådana 
utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller inve-
steringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan att etablera filial. Be-
stämmelsen är informativ till sin karaktär. 

I paragrafens 5 mom. konstateras att i artiklarna 14—26 i MiFIR-förordningen föreskrivs om 
de krav som ställs på verksamhet som avses i paragrafens 1 och 2 mom. och verksamhet som 
bedrivs via filialer. Finansinspektionen svarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa artiklar 
då ett utländskt EES-värdepappersföretag eller ett utländskt EES-kreditinstitut har etablerat 
filial i Finland. Bestämmelsen är informativ till sin karaktär.

6 §. Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-
förvaltare. Föreslagna 6 § motsvarar 1 kap. 6 § i den gällande lagen. Det föreslås att hänvis-
ningarna i paragrafens 1 mom. justeras i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i 
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den föreslagna lagen. Det föreslås också att de tillämpliga bestämmelserna utökas med 7 a 
kap. 5 § samt 16 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster. Tillämpningen av de bestämmelser 
som avses i paragrafen på utländska EES-fondbolags och utländska EES-baserade AIF-
förvaltares filialer är inte baserad på MiFID II och inte heller på de direktiv som gäller fonder-
na i fråga. För att trygga ett tillräckligt investerarskydd och konkurrensneutraliteten föreslås 
emellertid att bestämmelserna i fråga ska tillämpas på utländska EES-fondbolags och ut-
ländska EES-baserade AIF-förvaltares filialer, eftersom de i tillämpliga avseenden motsvarar 
de bestämmelser som enligt kapitlets 5 § ska tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag 
och på utländska EES-kreditinstitut.  

7 §. Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag. I lagen införs det nya begreppet tred-
jelandsföretag och föreskrivs om sådana företags rätt att via filialer bedriva verksamhet i Fin-
land. Det nya begreppet ersätter de nuvarande begreppen värdepappersföretag respektive kre-
ditinstitut i tredjeländer. I artikel 41.2 i MiFID II föreskrivs om de artiklar i MiFID II och i 
MiFIR som innebär skyldigheter som tredjelandsföretag ska iaktta i EES-stater där de tillhan-
dahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sido-
tjänster. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att på tredjelandsföretag som tillhandahåller investe-
ringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland via filialer ska i fråga om dessa 
tjänster tillämpas de mot den nämnda artikeln svarande bestämmelserna i lagen om investe-
ringstjänster och i lagen om handel med finansiella instrument samt i 7 kap. 6 § i kreditinsti-
tutslagen. I momentet konstateras i informativt syfte att i artiklarna 3—26 i MiFIR föreskrivs 
dessutom om de krav som ställs på tredjelandsföretags verksamhet. 

I paragrafens informativa 2 mom. konstateras att i artiklarna 46—49 i MiFIR föreskrivs om 
tredjelandsföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investe-
ringsverksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial. 

8 §. Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade 
insättningar. I denna nya paragraf föreskrivs om tillämpning av vissa bestämmelser vid för-
säljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar. Enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. ska på värdepappersföretag och kreditinstitut vid försäljning och rådgivning i 
Finland i samband med strukturerade insättningar i fråga om dessa funktioner tillämpas de 
nämnda bestämmelserna. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 1.4.

Enligt föreslagna 2 mom. ska på utländska EES-värdepappersföretags och utländska EES-
kreditinstituts i Finland etablerade filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband 
därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland, i fråga om dessa funktioner tillämpas 
de bestämmelser som nämns i lagen. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 35.8.

I den föreslagna paragrafens 3 mom. räknas upp de bestämmelser som ska tillämpas på filialer 
i tredjelandsföretag. Bestämmelsen är baserad på direktivets artiklar 1.4 och 41.2.

9 §. Bestämmelser som tillämpas på algoritmisk handel. I denna nya 9 § föreskrivs om till-
lämpning av bestämmelserna på algoritmisk handel. Paragrafen är baserad på direktivets arti-
kel 1.5. Enligt bestämmelsen ska lagens 7 a kap. om algoritmisk handel tillämpas också på 
handelsparter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella in-
strument och som inte med stöd av de bestämmelser som paragrafens hänvisar till förutsätts 
vara auktoriserade. 

10 §. Bestämmelser som tillämpas på tillsyn och rapportering av positionslimiter och råvaru-
derivatpositioner. I denna nya 10 § föreskrivs om bestämmelser som ska tillämpas på tillsyn 
och rapportering av positionslimiter och råvaruderivatpositioner. Paragrafen är baserad på di-
rektivets artikel 1.6. Enligt bestämmelsen ska lagens bestämmelser om positionslimiter tilläm-
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pas också på sådana aktörer som inte annars enligt undantagsbestämmelserna i 2 § skulle höra 
till lagens tillämpningsområde.

11 §. Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
samt Europeiska bankmyndigheten. Denna paragraf föreslås bli ändrad till sin helhet. Paragra-
fens 1, 2, 7, 8 och 11 punkt är nya. I paragrafens 1 punkt definieras direktivet om marknader 
för finansiella instrument. I paragrafens 2 punkt definieras EU:s förordning om marknader för 
finansiella instrument. I paragrafens 7 punkt definieras EU:s förordning om värdepapperscen-
traler och i 8 punkten EU:s marknadsmissbruksförordning. I paragrafens 11 punkt definieras 
kommissionens delegerade direktiv. 

12 §. Europeiska unionens tekniska standarder och delegerade förordningar. I denna paragraf 
föreskrivs i informationssyfte i överensstämmelse med gällande 1 kap. 7 § om tekniska stan-
darder och delegerade förordningar som utfärdats genom förordningar eller beslut som anta-
gits av Europeiska kommissionen och som utöver de bestämmelser som nämns i paragrafen 
innehåller bestämmelser om värdepappersföretag. 

13 §. Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-
värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer. Den före-
slagna paragrafen motsvarar gällande 1 kap. 9 § med den ändringen att nuvarande 1 mom. 2, 8 
och 9 punkten ändras och till momentet fogas en ny definition av begreppet utländska EES-
kreditinstitut. Definitionen av begreppet utländska värdepappersföretag i momentets 2 punkt 
ändras så att därmed avses utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut 
och tredjelandsföretag. Momentets 8 punkt som för närvarande innehåller en definition av be-
greppet värdepappersföretag i tredjeländer föreslås bli ändrad så att där definieras utländska 
EES-kreditinstitut. I momentets 9 punkt föreslås en definition av begreppet tredjelandsföretag. 
Denna nya definition ersätter definitionen i den gällande 8 punkten. Med tredjelandsföretag 
avses utländska företag som skulle vara kreditinstitut eller värdepappersföretags om tillhanda-
håller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om de hade sitt säte inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget stämmer överens med direktivets artikel 
4.1.57. Momentets 10 punkt där det föreslås en definition av begreppet filialer stämmer efter 
en precisering överens med momentets nuvarande 9 punkt. 

14 §. Finansiella instrument. I denna paragraf föreslås en definition av begreppet finansiella 
instrument. Bestämmelsen är baserad på avsnitt C i bilaga I. Den föreslagna paragrafen mots-
varar gällande 1 kap. 10 § 1 mom. med undantag för dess 3, 5 och 9 punkt. I paragrafens 4 och 
6 punkt föreslås också vissa preciseringar av närmast teknisk karaktär för att de bättre ska 
motsvara direktivets bestämmelser. 

Paragrafens 3 punkt stämmer överens med gällande 10 § 1 mom. 3 punkten med den ändring-
en att till kategorin finansiella instrument också hör optioner, terminer och andra derivatin-
strument som avser utsläppsrätter. Paragrafens 5 mom. motsvarar gällande 10 § 1 mom. 5 
punkten med den ändringen att med finansiella instrument avses också optioner och andra de-
rivatinstrument som är föremål för handel på en sådan organiserad handelsplattform som avses 
i lagen om handel med finansiella instrument, med undantag för grossistenergiprodukter som 
är föremål för handel på en organiserad handelsplattform och ska avvecklas fysiskt. 

Paragrafens 9 punkt stämmer överens med gällande 1 kap. 10 § 1 mom. 9 punkten med den 
ändringen att till kategorin finansiella instrument inte längre kommer att höra sådana optioner, 
terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av utsläppsrätter. 
Enligt 9 punkten kan till kategorin finansiella instrument också höra ett sådant annat derivatin-
strument vars underliggande tillgångar utgörs av andra tillgångar, rättigheter, skyldigheter, in-
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dex och finansiella mått än sådana som nämns i paragrafen och är av samma typ som andra 
derivatinstrument då det åtminstone beaktas om de är föremål för handel på en sådan reglerad 
marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument. 

Enligt paragrafens nya 10 punkt avses med finansiella instrument också utsläppsrätter som har 
erkänts i överensstämmelse med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG 
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelssystemet) både ömsesidigt mellan gemen-
skapens system och andra system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. 

15 §. Investeringstjänster eller investeringsverksamhet. I denna paragraf föreskrivs om sådana 
investeringstjänster som avses i denna lag. Paragrafen stämmer huvudsakligen överens med 
gällande 1 kap. 11 §. I paragrafens 3 punkt föreslås tekniska preciseringar så att den bättre 
stämmer överens med direktivets bestämmelser. Paragrafens 9 punkt är ny jämfört med gäl-
lande lag. Enligt punkten ska ordnande av organiserad handel betraktas som en investerings-
tjänst. Det är fråga om ordnande av handel med obligationer, strukturerade finansiella produk-
ter, utsläppsrätter eller derivat på en organiserad handelsplattform som avses i lagen om han-
del med finansiella instrument. Paragrafens 1—9 punkt stämmer överens med punkterna 1—9 
i direktivets bilaga I avsnitt A. 

Det föreslås att den gällande paragrafens 9 punkt upphävs. Bestämmelsen om förvaring av fi-
nansiella instrument ska enligt förslaget överföras till den nya 7 punkten om sidotjänster i la-
gens 2 kap. 3 § 1 mom. Bestämmelsen är baserad på direktivets bilaga I avsnitt B punkt 1. 

I lagen om värdepapperskonton föreskrivs om förvaring av värdepapper. I lagens 1 kap. 2 § 
föreskrivs att enligt lagen om investeringstjänster kan som förvarare verka till exempel ett fö-
retag som fått verksamhetstillstånd samt ett utländskt företag som har rätt att tillhandahålla in-
vesteringstjänster i Finland. Den föreslagna bestämmelsen kommer sålunda de facto inte att 
ändra rättsläget eftersom sådan förvaring som avses i lagen om värdepapperskonton också i 
fortsättningen kan tillhandahållas endast av värdepappersföretag som fått verksamhetstillstånd 
samt av sådana övriga organisationer som nämns i lagen om värdepapperskonton. 

16 §. Kreditinstitut och finansiella institut. Föreslagna 16 § motsvarar 1 kap. 12 § i den gäl-
lande lagen. 

17 §. Ledning och verkställande ledning. I denna paragraf föreslås definitioner av begreppen 
ledning och verkställande ledning. Enligt definitionen i paragrafens 1 mom. avses med ledning 
ett värdepappersföretags styrelse och, om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, 
verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och skö-
ter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. Bestämmelsen är 
nationell. 

Enligt definitionen i paragrafens 2 mom. avses med verkställande ledning värdepappersföreta-
gets verkställande direktör och alla som är direkt underställda verkställande direktören och 
sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. Förslaget 
stämmer överens med direktivets artikel 4.1.37. 

18—22 §. De föreslagna paragraferna motsvarar 11 kap. 13—17 § i den gällande lagen. Till 
19 och 20 § fogas preciserade hänvisningar till underpunkterna i artikel 4.1 i EU:s tillsynsför-
ordning. Definitionerna stämmer överens med kreditinstitutslagens. Det föreslås att i 22 § i 
den svenskspråkiga versionen i överensstämmelse med direktivet används ordet utkontrakte-
ring i stället för uttrycket utläggning på entreprenad i 1 kap. 17 § i den gällande lagen.
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23 §. Kunder, professionella och icke-professionella kunder. Det föreslås att paragrafens ru-
brik kompletteras med termen kunder. I paragrafen föreslås i överensstämmelse med den gäl-
lande lagens 18 § definitioner av begreppen professionella respektive icke-professionella kun-
der. Ett värdepappersföretag är skyldigt att klassificera sina kunder. I vissa avseenden skyddar 
direktivet också potentiella kunder. Bestämmelserna i direktivets bilaga II om professionella 
kunder stämmer i sak överens med bestämmelserna i MiFID I. I bilagan har gjorts endast ett 
fåtal preciseringar. För det första har texten i det tredje stycket i bilagans avsnitt I preciserats 
utan att innehållet ändrats. För det andra har det första stycket i bilagans avsnitt II.1 precise-
rats med ett omnämnande som innebär att också lokala myndigheter och kommuner hör till 
den kategori som i princip ska behandlas som icke-professionella kunder. För det tredje har till 
bilagans avsnitt II.1 fogats ett helt nytt sjätte stycke enligt vilket medlemsstaterna får anta sär-
skilda kriterier för bedömning av expertis och kunskaper hos kommuner och lokala myndig-
heter. 

Dessa preciseringar i bilagan förutsätter inga ändringar i den gällande paragrafen. Det föreslås 
inte heller att i bestämmelsen tas in sådana särskilda kriterier som medlemsstaterna får anta för 
bedömning av expertis och kunskaper hos kommuner och lokala myndigheter. Det föreslås 
emellertid att i gällande 1 mom. 1 punkten c-underpunkten fogas ett omnämnande om ut-
ländska värdepapperscentraler och att i den gällande h-underpunkten görs en sådan ändring att 
där hänvisas direkt till EU:s tillsynsförordning i vars bilagas motsvarande h-punkt definieras 
begreppet lokala företag (locals). 

Paragrafens nya 4 mom. motsvarar direktivets definition av kundbegreppet. Tillägget är lo-
giskt med beaktande av att man på lagnivå gör skillnad mellan å ena sidan tillhandahållande 
av investeringstjänster till kunder och å andra sidan värdepappersföretagets egen affärsverk-
samhet. 

24 §. Godtagbara motparter. Den föreslagna paragrafen motsvarar huvudsakligen 1 kap. 19 § 
i den gällande lagen, med den har preciserats för att bättre stämma överens med direktivets ar-
tikel 30. 

25 §. Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde. Det föreslås att till kapitlet fogas en 
ny 25 § med definitioner av begreppen algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde. Be-
stämmelserna är baserade på strecksatserna 39—41 i direktivets artikel 4.1. I artiklarna 18—
20 i kommissionens delegerade förordning (2017/565) preciseras definitionerna ytterligare.

Enligt paragrafens 1 mom. avses med algoritmisk handel sådan handel med finansiella instru-
ment där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar. Sådana paramet-
rar är exempelvis inledande av en order, synkronisering, pris, volym och utförande av order 
efter att de mottagits, på ett sådant sätt att endast en liten eller ingen mänsklig arbetsinsats be-
hövs. Definitionen av begreppet algoritmisk handel omfattar inte system som endast används 
för dirigering av order till en eller flera handelsplatser, för sådan behandling av order som inte 
inkluderar bestämmande av parametrar, för bekräftelse av order eller för slutförande av trans-
aktioner efter avslut. 

I paragrafens 2 mom. definieras begreppet teknik för algoritmisk högfrekvenshandel. I para-
grafens 3 mom. definieras begreppet direkt elektroniskt tillträde. Med direkt elektroniskt till-
träde till en marknadsplats avses i enlighet med direktivet ett arrangemang där en medlem av 
eller deltagare eller kund på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda dennes han-
delskod, så att personen elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument di-
rekt till handelsplatsen. Det är fråga om ett sådant arrangemang också i en situation där perso-
nen använder medlemmens eller deltagarens eller kundens infrastruktur, eller något förbindel-
sesystem som tillhandahålls av medlemmen eller deltagaren eller kunden, för att förmedla 
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dessa order (direkt marknadstillträde) och arrangemang där en sådan infrastruktur inte an-
vänds av en person (sponsrat tillträde). 

26 §. Övriga definitioner. I denna paragraf föreslås definitioner av begreppen strukturerad in-
sättning, depåbevis, börshandlad fond, certifikat, strukturerade finansiella produkter, derivat, 
råvaruderivat, grossistenergiprodukter, korsförsäljning, marknadsgarant, utförande av order 
för kunds räkning, matchad principalhandel, systematisk internhandlare, kvalificerat innehav 
och betydande bindning. Definitionerna är nya jämfört med gällande lag. De är baserade på 
styckena 5, 7, 20, 31, 35, 38, 42, 43, 45—50 och 58 i direktivets artikel 4.1. En del av definit-
ionerna finns också med bland definitionerna i MiFIR-förordningen, där det huvudsakligen 
hänvisas till motsvarande begrepp i direktivet.

27 §. Tillsyn. Denna paragraf motsvarar 1 kap. 20 § i gällande lag. 

2 kap. Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverk-
samhet

Det föreslås att kapitelrubriken kompletteras så att i den nämns bedrivande av investerings-
verksamhet. Förslaget stämmer överens med direktivets artikel 1 om tillämpningsområdet och 
med artikel 4.2 om investeringstjänster och -verksamhet.

1 §. Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet. I paragrafen föreslås 
genomgripande ändringar. Det föreslås att rubriken ändras i överensstämmelse med kapitelru-
briken. Paragrafens 1 mom. motsvarar, med undantag för preciseringen i paragrafrubriken, 
gällande 1 mom. 

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. Med bestämmelsen genomförs delvis direktivets artikel 
9.6 vars syfte är att möjliggöra auktorisering av sådana fysiska personer som avses i bestäm-
melsen samt att åtgärder ska vidtas för att sörja för att näringsidkaren leds på ett sunt och an-
svarsfullt sätt och för att kundernas intresse beaktas. Tillämpningsområdet för den föreslagna 
bestämmelsen har emellertid begränsats så att det omfattar endast mottagande och förmedling 
av order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhanda-
hållande av investeringsrådgivning. Bestämmelsen gör det sålunda i överensstämmelse med 
direktivets artikel 3 möjligt också för en fysisk person att som sin näringsverksamhet bedriva 
sådan investeringsrådgivning som avses i bestämmelsen. 

För att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt ska näringsidkarna bland annat 
iaktta bestämmelserna i 3 kap. om beviljande och återkallande av värdepappersföretags verk-
samhetstillstånd och om betydande ägares tillförlitlighet samt bestämmelserna i lagens 6 b 
kap. om förvaltnings- och styrningssystem. Kommissionen har dessutom antagit närmare be-
stämmelser om tillämpning av bestämmelserna i fråga. Finansinspektionen ska således när den 
beviljar verksamhetstillstånd förvissa sig om att näringsidkaren i fråga uppfyller kraven i de 
bestämmelser som nämns i lagens 1 kap. 3 § 2 och 3 mom. och i kommissionens förordningar 
som utfärdats med stöd av dem. Inte heller till denna del föreslås någon ytterligare nationell 
reglering som inte är baserad på direktivet. 

Efter att propositionen avlåtits är det emellertid skäl att följa marknadsutvecklingen och be-
döma konsekvenserna av den nya regleringen. På basis av Finansinspektionens tillsynsiaktta-
gelser är det då också möjligt att bedöma sådana eventuella brister i regleringen som förutsät-
ter ytterligare åtgärder, exempelvis när det gäller krav att en näringsidkare ska ordna sin verk-
samhet på ett tillförlitligt sätt. 
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2 §. Tillhandahållande av investeringstjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet en-
ligt annat tillstånd. Det föreslås att paragrafens rubrik och 1 mom. ändras så att där nämns be-
drivande av investeringsverksamhet på motsvarande sätt som i 1 §. I övrigt stämmer paragra-
fens 1 mom. överens med gällande 2 § 1 mom. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan kom-
plettering att en börs som avses i lagen om handel med finansiella instrument får ordna orga-
niserad handel utöver multilateral handel. Momentet stämmer överens med direktivets artikel 
1.1 där det föreskrivs att direktivet ska tillämpas på marknadsoperatörer som utför investe-
ringstjänster. Enligt direktivet avses med marknadsoperatör en eller flera personer som leder 
och/eller driver verksamhet på en reglerad marknad och får vara den reglerade marknaden 
själv (artikel 4.1.18). En marknadsoperatör kan också driva en organiserad handelsplattform 
(artikel 18.1). Enligt förslaget får en börs som driver en reglerad marknad ordna organiserad 
handel. För att förtydliga rättsläget föreslås att paragrafens 5 mom. om förmedlare av gräsrots-
finansiering upphävs. Genomförandet av artikel 3 i MiFID II innebär att förmedling av inve-
steringsbaserad gräsrotsfinansiering förutsätter vederbörligt tillstånd för värdepappersföretag, 
kreditinstitut eller AIF-förvaltare. 

3 §. Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster. I paragrafen föreslås 
genomgripande ändringar. I paragrafens rubrik föreslås en sådan komplettering att där nämns 
rätten att tillhandahålla datarapporteringstjänster som det föreskrivs om i paragrafens nya 2
mom. Paragrafens 1 mom. 1—4 och 6 punkten stämmer överens med motsvarande punkter i 
den gällande paragrafen. Paragrafens 1 mom. 5 punkten föreslås bli ändrad i överensstäm-
melse med direktivets ordalydelse. Den finska direktivtexten har på ett felaktigt sätt skilt sig 
från den engelska direktivtexten.

I paragrafens 1 mom. 7 punkten föreslås en ändring. I 1 kap. 11 § 9 punkten i den gällande la-
gen föreskrivs om förvaring av finansiella instrument som tillhandahålls som investerings-
tjänster och i gällande 3 § 7 punkten föreskrivs om annan förvaring av finansiella instrument 
än sådana som tillhandahålls i enlighet med 1 kap. 11 § 9 punkten. Enligt förslaget ska förva-
ring av finansiella instrument inte längre vara en sådan tjänst som på det sätt som avses i den 
gällande lagen tillhandahålls som investeringstjänst utan enbart en tjänst som tillhandahålls 
som en sidotjänst. Enligt föreslagna 7 punkten får ett värdepappersföretag i enlighet med sitt 
verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster som sidotjänster tillhandahålla förvaring och 
förvaltning av finansiella instrument för kunders räkning, inklusive förvaringstjänster och 
andra tjänster i samband därmed, exempelvis handhavande av kontanta medel eller finansiella 
säkerheter, med undantag för tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta 
nivå (central kontoföringstjänst) enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om 
värdepapperscentraler. Bestämmelsen stämmer överens med artiklarna 4.1 och 4.3 i MiFID II 
och med punkt 1 i avsnitt B i direktivets bilaga I. Den gällande 7 punkten om sidotjänster som 
avser förvaring av annat än finansiella instrument blir 8 punkten och gällande 8 punkten om 
bedrivande av annan verksamhet som är jämförbar med sådan verksamhet som avses i mo-
mentet eller därmed nära förknippad verksamhet blir 9 punkten. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där det föreskrivs att ett värdepappersföre-
tag som ordnar multilateral eller organiserad handel dessutom får upprätthålla och tillhanda-
hålla sådana datarapporteringstjänster som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument. Förslaget stämmer överens med artikel 59.2 i MiFID II. 

3 a §. Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument. I denna para-
graf föreslås en sådan ändring att till den fogas en informativ hänvisning till lagen om gräs-
rotsfinansiering. Då en auktoriserad tillhandahållare av investeringstjänster förmedlar gräs-
rotsfinansiering med andra än finansiella instrument ska på verksamheten tillämpas lagen om 
gräsrotsfinansiering.
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3 kap. Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföre-
tag samt betydande ägares tillförlitlighet

1 §. Ansökan om verksamhetstillstånd. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Pa-
ragrafens 1 mom. stämmer överens med 3 kap. 1 § 1 mom. i den gällande lagen med den kom-
pletteringen att verksamhetstillstånd ska beviljas för tillhandahållande av investeringstjänster 
eller bedrivande av investeringsverksamhet. Förslagen stämmer överens med artikel 5.1 i 
MiFID II. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras. I momentet föreskrivs i överensstämmelse med ar-
tikel 7.2 i MiFID II om de uppgifter och utredningar som ska lämnas i en ansökan om verk-
samhetstillstånd. I direktivets artikel 7.4 föreskrivs om ESMA:s befogenhet att utarbeta för-
slag till tekniska standarder för tillsyn bland annat i syfte att fastställa de uppgifter som ska 
lämnas till de behöriga myndigheterna enligt artikel 7.2, inbegripet i en verksamhetsplan, samt 
förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar 
och förfaranden för lämnade och tillhandahållande av de uppgifter som anges i artikel 7.2. 
Kommissionen har antagit en direkt tillämplig delegerad förordning som kompletterar MiFID 
II och som gäller uppgifter och krav i anslutning till behandlingen av värdepappersföretags 
ansökningar om auktorisation. Den nya regleringen ersätter den nuvarande paragrafens 2 
mom. och de bestämmelser om utredningar som ska fogas till värdepappersföretags ansök-
ningar om verksamhetstillstånd som avses i finansministeriets förordning (234/2014) som ut-
färdats med stöd av paragrafens 3 mom. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestämmelse om Finansinspektionens befogenhet att utfärda 
föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och om vilka uträkningar som ska fo-
gas till den, om inte något annat följer av de bestämmelser som avses i 1 kap. 12 §. Kommiss-
ionens ovan nämnda delegerade förordning hör till den kategorin av bestämmelser.

Paragrafens 4 mom. motsvarar 4 mom. i den nuvarande paragrafen med den kompletteringen 
att om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till en marknadsope-
ratör som auktoriserats i en annan EES-stat ska en begäran om yttrande riktas till den ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheten. Momentet stämmer överens med artiklarna 84.1 och 84.2 i 
MiFID II. Enligt dem ska ESMA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i 
syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för samråd med andra behöriga 
myndigheter före beviljande av auktorisation. 

2 §. Beslut om verksamhetstillstånd. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan komplettering att i 
verksamhetstillståndet utöver investeringstjänster ska nämnas den investeringsverksamhet 
som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla.

3 §. Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd. I paragrafen föreslås genomgri-
pande ändringar. Hänvisningarna i paragrafens 1 mom. föreslås bli så justerade att de stämmer 
överens med de ändringar som föreslås i lagen. Verksamhetstillstånd ska beviljas om det uti-
från de upplysningar som inkommit kan säkerställas att värdepappersföretagets ägare uppfyll-
ler de krav som föreskrivs i 4 § och att värdepappersföretaget uppfyller de krav som nämns i 6 
och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4—9, 11—14 och 16 §, 9 kap. 1—5, 10 och 11 § och 10 kap. samt i 
12 kap. 3 § 2 mom. om kundkontroll. Det föreslås att i momentet föreskrivs om de krav som 
värdepappersföretaget i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument dessutom 
ska uppfylla om det har för avsikt att ordna multilateral eller organiserad handel, samt om de 
krav som värdepappersföretaget enligt 7 a kap. dessutom ska uppfylla om det bedriver algo-
ritmisk handel eller tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. 

Paragrafens 2 mom. stämmer överens med gällande 3 kap. 3 § 2 mom. 
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4 §. Betydande ägares tillförlitlighet. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras. Enligt mo-
mentet ska den som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag vara tillförlitlig. Med 
kvalificerat innehav avses en betydande ägarandel enligt 1 kap. 26 § 14 punkten. Det föreslås 
att till momentet fogas en bestämmelse enligt vilken innehavet ska beräknas med tillämpning 
av 6 a kap. 1 § 3 mom. Bestämmelsen stämmer överens med artikel 10.2 i MiFID II. 

8 §. Inledande av verksamhet och rapportering av ändringar. Det föreslås att paragrafens ru-
brik ändras så att till den fogas ett omnämnande om rapportering av ändringar. I paragrafen fö-
reslås ett nytt 2 mom. där det föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att till Finansin-
spektionen rapportera alla väsentliga förändringar i förutsättningarna för beviljande av till-
stånd. Förslaget stämmer överens med artikel 21.2 i MiFID II. 

4 kap. Utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande 
av tjänster i Finland samt utländska EES-kreditinstituts tillhandahållande 
av tjänster i Finland

I kapitelrubriken föreslås en sådan komplettering att där nämns utländska EES-kreditinstituts 
tillhandahållande av tjänster i Finland. 

1 §. Filialetablering eller användning av anknutna ombud. Det föreslås att paragrafen ändras i 
sin helhet så att den motsvarar MiFID II. I paragrafen föreslås mera detaljerade bestämmelser 
än de nuvarande om användning av anknutna ombud. Enligt paragrafens 1 mom. får ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretag tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investe-
ringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland genom att etablera filialer i Finland 
eller använda anknutna ombud som är etablerade i Finland. En förutsättning är att de tjänster 
som det utländska EES-värdepappersföretaget tillhandahåller och den verksamhet som det be-
driver omfattas av auktorisationen i företagets hemmedlemsstat. 

Enligt paragrafens 2 mom. får utländska EES-värdepappersföretag etablera filialer i Finland 
eller börja anlita anknutna ombud efter det att den utländska EES-tillsynsmyndigheten har 
anmält etableringen till Finansinspektionen. I momentet föreskrivs om uppgifter och utred-
ningar som ska fogas till den anmälan som nämns ovan. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om etablering av en filial och om tidpunkten då verksamheten 
får inledas. Bestämmelsen stämmer överens med gällande 4 kap. 1 § 3 mom. Det föreslås att 
till momentet fogas en bestämmelse enligt vilken det som föreskrivs i momentet om inledande 
av en filials verksamhet på motsvarande sätt ska tillämpas när ett anknutet ombud inleder sin 
verksamhet. 

Enligt paragrafens 4 mom. ska det som i 1 mom. föreskrivs om utländska EES-
värdepappersföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investe-
ringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster via en filial eller genom användning av ett 
anknutet ombud som är etablerat i Finland och det som i 2 mom. föreskrivs om anmälan om 
användning av ett anknutet ombud, på motsvarande sätt tillämpas på utländska EES-
kreditinstitut. Med ett utländskt EES-kreditinstituts filial avses en likadan filial som i kreditin-
stitutslagens 16 kap.

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om användning av ett anknutet ombud enligt 4 mom. efter det 
att Finansinspektionen fått en anmälan med de uppgifter som avses i 2 mom. Användningen 
av ett anknutet ombud får inledas vid en tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock 
senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 2 
mom. 
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I paragrafens 6 mom. föreskrivs om beaktande av förändringar i uppgifter som anmälts i en-
lighet med 3 och 4 mom. 

Förslaget stämmer överens med artiklarna 35.1 och 1.3 c i MiFID II. 

ESMA upprättar förslag till tekniska standarder för precisering av uppgifter som ska anmälas 
enligt artiklarna 35.2, 35.4, 35.7 och 35.10 samt förslag till tekniska standarder för genomfö-
rande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för sådan information som 
avses i artiklarna 35.3, 35.4, 35.7 och 35.10.

2 §. Tillhandahållande av investeringstjänster utan filialetablering. I paragrafen föreslås ge-
nomgripande ändringar. I den gällande paragrafen föreskrivs om förutsättningarna för att ut-
ländska EES-värdepappersföretag ska få tillhandahålla gränsöverskridande investeringstjäns-
ter i Finland, dvs. bedriva verksamhet i Finland utan filialetablering här. Varken i MiFID I el-
ler i MiFID II definieras när det är fråga om sådan gränsöverskridande verksamhet som förut-
sätter anmälningsförfarande. Någon sådan definition föreslås inte heller i lagen, utan frågan 
ska avgöras från fall till fall, bland annat med beaktande av bestämmelserna i EU-fördraget 
och tolkningen av dem. 

Enligt förarbetena (RP 32/2012 rd) till den gällande lagen gäller paragrafen tillhandahållande 
av gränsöverskridande tjänster i Finland, vilket förutsätter att ett utländskt EES-
värdepappersföretag i fråga om Finland vidtar åtgärder i syfte att med en person som är bosatt 
i Finland eller t.ex. med ett finländskt företag ingå ett avtal om investeringstjänster eller sido-
tjänster. Åtgärderna kan t.ex. bestå av marknadsföringskampanjer som genomförs per e-post.

Det är inte fråga om sådan gränsöverskridande verksamhet som avses i den gällande paragra-
fen då en i Finland bosatt person på eget initiativ reser till ett utländskt EES-
värdepappersföretags hemstat för att där köpa investeringstjänster eller sidotjänster. Inte heller 
då en i Finland bosatt person på eget initiativ via internet eller per telefon köper investerings-
tjänster eller sidotjänster i ett utländskt EES-värdepappersföretags hemstat är det fråga om 
tillhandahållande av gränsöverskridande investeringstjänster i Finland i den bemärkelse som 
avses i denna paragraf. Om emellertid den kontakt som personen tar har föregåtts av det ut-
ländska värdepappersföretagets erbjudande eller begäran om att personen ska ta kontakt, är det 
fråga om tillhandahållande av investeringstjänster eller sidotjänster utan filialetablering i den 
bemärkelse som avses i paragrafen. Sådan verksamhet förutsätter ett anmälningsförfarande av 
det slag som avses i paragrafen. 

Det föreslås att paragrafens 1 mom. kompletteras så att där föreskrivs också om utländska 
EES-kreditinstituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverk-
samhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland utan att etablera dotterbolag eller filial. Det 
föreslås att till momentet fogas en bestämmelse enligt vilken ett utländskt EES-
värdepappersföretags och ett utländskt EES-kreditinstituts auktorisation ska inkludera rätt att 
tillhandahålla tjänster och bedriva investeringsverksamhet. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar gällande 4 kap. 2 § 2 mom. 

I gällande 3 mom. föreskrivs om tidpunkten då ett utländskt EES-värdepappersföretag får 
börja tillhandahålla investeringstjänster. I momentet föreslås en precisering som avser de upp-
gifter som Finansinspektionen ska få från en utländsk EES-tillsynsmyndighet innan ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretag får börja tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva in-
vesteringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster i Finland. Finansinspektionen ska infor-
meras om företaget avser att använda anknutna ombud som är etablerade i hemmedlemsstaten 
och om eventuella anknutna ombuds namn. 
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I gällande 4 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags rätt att anlita ett anknu-
tet ombud för att tillhandahålla investeringstjänster. I momentet föreslås en sådan ändring att 
där föreskrivs om tidpunkten för inledande av ett utländskt EES-värdepappersföretags tjänster 
eller verksamhet, då företaget avser att anlita anknutna ombud som är etablerade i sin hemstat 
vid tillhandahållande av investeringstjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet i Fin-
land. Värdepappersföretaget får börja tillhandahålla tjänster eller bedriva verksamhet efter det 
att Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått namnen på de an-
knutna ombud som företaget avser att använda i Finland, under förutsättning att aktören redan 
tidigare eller samtidigt har gjort anmälan om tillhandahållandet av tjänsterna. I momentet fö-
reskrivs om Finansinspektionens skyldighet att offentliggöra sådan information. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna i 4 mom. på utländska 
EES-kreditinstitut som planerar att i Finland bedriva verksamhet som avses i 1 mom. genom 
förmedling av ett anknutet ombud om är etablerat i dess hemmedlemsstat. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs om tidpunkten för beaktande av förändringar i det fall att det 
sker förändringar i uppgifter som anmälts i enlighet med 3 och 4 mom. 

Paragrafens 7 mom. stämmer överens med gällande 4 kap. 2 § 5 mom. med den ändringen att 
ett utländskt EES-kreditinstitut, utöver ett utländskt EES-värdepappersföretag, kan erbjuda i 
Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer direkt möjlighet att 
bedriva handel på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform ef-
ter att Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har informerats om in-
ledandet av verksamheten och om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna 
ska erbjudas. 

Förslaget motsvarar artiklarna 34.1 och 1.3 c i MiFID II.

ESMA utarbetar förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter 
som ska anmälas i enlighet med punkterna 2, 4, 5 och 7 i artikel 34 samt förslag till tekniska 
standarder för genomförande, i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för 
överlämnande av uppgifter i enlighet med punkterna 3, 4, 5 och 7 i artikel 34. 

5 kap. Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Fin-
land

I lagens 5 kap. föreslås genomgripande ändringar. I gällande 5 kap. föreskrivs om värdepap-
persföretag i ett tredjeland som planerar att etablera filial och tillhandahålla tjänster i Finland. 
Det föreslås att i lagen inte längre ska föreskrivas om värdepappersföretag i tredjeländer. En-
ligt förslaget ska i lagen i överensstämmelse med MiFID II tas in en ny definition av begrep-
pet tredjelandsföretag. I 5 kap. föreslås ändringar i överensstämmelse med artiklarna 39—43 i 
MiFID II där det föreskrivs om tredjelandsföretag som planerar att etablera en filial för till-
handahållande av tjänster eller bedrivande av verksamhet. 

1 §. Förutsättningar för filialetablering. I paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller 
bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 
23 § 3 och 4 mom. ska etablera filial i Finland. I ovan nämnda 3 mom. avses kunder som ett 
värdepappersföretag på deras egen begäran kan behandla som professionella kunder som upp-
fyller de övriga krav som föreskrivs i momentet och i 4 mom. avses icke-professionella kun-
der. Ett tredjelandsföretag ska hos Finansinspektionen ansöka om verksamhetstillstånd för fi-
lialetablering i Finland. 
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I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av tillstånd. En förutsätt-
ning är att tillhandahållandet av tjänster och bedrivandet av verksamheten omfattas av auktori-
sation och tillsyn i det tredjeland där företaget är etablerat och att det företag som ansöker om 
tillstånd är auktoriserat i tredjelandet. Enligt momentet ska Finansinspektionen och den behö-
riga myndigheten i tredjelandet ha undertecknat en överenskommelse som till fullo uppfyller 
normerna i artikel 26 i OECD:s modellskatteavtal. Dessutom föreskrivs att filialen ska förfoga 
över ett startkapital och om de krav som ställs på filialens ledning och att tredjelandsföretaget 
ska vara medlem i ett system som motsvarar det ersättningssystem som föreskrivs i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare eller den 
filial som ansökan om verksamhetstillstånd avser eller höra till ersättningsfonden för investe-
rarskydd. 

Förslaget stämmer överens med artikel 39 i MiFID II. 

2 §. Uppgifter som ska lämnas i en tillståndsansökan för en filial. I paragrafens 1 mom. före-
skrivs om de uppgifter och utredningar som ska fogas till ett tredjelandsföretags ansökan om 
verksamhetstillstånd för en filial. Enligt momentets 6 punkt ska till ansökan fogas utredning 
om det skydd som tredjelandets ersättningssystem erbjuder investerare eller om att tredje-
landsföretaget på filialens vägnar har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden för investe-
rare. Av den anledningen föreslås i paragrafens 2 mom. en bestämmelse enligt vilken ersätt-
ningsfondens yttrande ska inhämtas om ansökan. 

Enligt föreslagna 3 mom. kan genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare be-
stämmelser om vilka kontaktuppgifter som ska framgå av tillståndsansökan samt om de utred-
ningar som ska fogas till ansökan. 

3 §. Beviljande av filialtillstånd. I paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse om förutsätt-
ningarna för beviljande av filialtillstånd. En förutsättning är att filialen uppfyller de krav på 
verksamheten som föreskrivs i 1 kap. 7 § 1 mom. samt i 13 § 2, 9 och 10 punkten samt de för-
utsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i 1 § i detta kapitel. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan Finansinspektionen när den beviljar tillstånd besluta om filia-
lens medlemskap i ersättningsfonden för investerare. För ett eventuellt beslut ska Finansin-
spektionen bedöma om ersättningssystemet för investerare i filialens hemstat motsvarar nivån 
på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. Momentet motsvarar gällande 5 
kap. 2 § 2 mom. Det stämmer också överens med artiklarna 39.2 f och 41.1 a i MiFID II.

Enligt paragrafens 3 mom. ska på tillståndsbeslutet tillämpas vad som i 3 kap. 2 § föreskrivs 
om behandling och avgörande av ett värdepappersföretags tillståndsansökan samt om sökan-
dens besvärsrätt i det fall att tillståndsbesluten inte har fattats inom den föreskrivna tidsfristen. 
Enligt momentet ska Finansinspektionen inom tio arbetsdagar från mottagandet av tillstånds-
ansökan underrätta sökanden om den tidsfrist som nämns i 3 kap. 2 § 1 mom. och om möjlig-
heten att överklaga beslutet. Momentet stämmer överens med gällande 5 kap. 2 § 3 mom. 

Enligt paragrafens 4 mom. berättigar filialtillståndet värdepappersföretaget att bedriva verk-
samhet på ett eller flera verksamhetsställen. Momentet stämmer överens med gällande 5 kap. 
2 § 4 mom. 

4 §. Undantag från kravet på filialtillstånd. I denna paragraf föreskrivs om undantag från kra-
vet på filialtillstånd. Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedri-
ver investeringsverksamhet med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund som 
avses i 1 § 1 mom. ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i momentet inte tillämpas på 
tjänsten eller verksamheten för kunden i fråga. Vidare föreskrivs att tredjelandsföretaget inte 
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får marknadsföra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat 
sätt än genom filialen. 

Förslaget stämmer överens med artikel 42 i MiFID II. 

5 §. Återkallande av filialtillstånd och begränsning av verksamheten. I denna paragraf före-
skrivs om återkallande av tredjelandsföretags filialtillstånd och om begränsning av verksam-
heten. I paragrafen hänvisas till 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen om återkallelse av 
filialtillstånd och begränsning av tillståndsenlig verksamhet. Dessutom ska Finansinspektion-
en enligt förslaget utan dröjsmål återkalla ett filialtillstånd om en myndighet i tredjelandsföre-
tagets hemstat har återkallat företagets auktorisation. I fråga om åtgärderna stämmer paragra-
fen överens med gällande 5 kap. 3 §. 

6 §. Avslutande av en filials verksamhet. Denna paragraf stämmer huvudsakligen överens med 
gällande 5 kap. 4 § där det föreskrivs om avslutande av filialverksamhet i ett tredjeland. Enligt 
förarbetena till den gällande lagen motsvarar paragrafen kreditinstitutslagens bestämmelser 
om avslutande av filialverksamhet. Med tanke på kundskyddet och tillsynen ansågs det vara 
skäl att ta in bestämmelsen i lagen om investeringstjänster (RP 32/2012 rd). I MiFID II före-
skrivs inte om behörig myndighets åtgärder i en situation där ett filialtillstånd för ett tredje-
landsföretag återkallas. 

I den föreslagna paragrafen föreskrivs om avslutande av ett tredjelandsföretags filialverksam-
het. I 1 mom. föreslås i överensstämmelse med gällande 4 § 1 mom. att när Finansinspektionen 
återkallar ett tredjelandsföretags filialtillstånd ska filialens verksamhet avslutas omedelbart. 
Vidare föreskrivs att när Finansinspektionen har återkallat verksamhetstillståndet ska tillsynen 
fortsättas till dess att åtagandena mot filialens kunder är fullgjorda.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med gällande 4 § 2 mom. att ett tredje-
landsföretag ska utan dröjsmål efter det att dess filialverksamhet har avslutats meddela kun-
derna hur filialen fullgör sina åtaganden mot dem. Vidare föreskrivs att Finansinspektionen 
vid behov utfärdar närmare föreskrifter om det förfarande som avses i momentet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i överensstämmelse med gällande 4 § 3 mom. att de principer 
som nämns i 1 och 2 mom. ska tillämpas också då Finansinspektionen begränsar en filials 
verksamhet. 

7 §. Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering. Denna paragraf är 
informativ till sin karaktär. I 1 mom. hänvisas till artikel 46 i EU:s förordning om marknader 
för finansiella instrument där det föreskrivs om förutsättningarna för att ett tredjelandsföretag 
utan filialetablering får tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet-
er med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i 
den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till MiFID II som är etablerade i hela unionen 

I paragrafens 2 mom. hänvisas till artikel 47 i den nämnda förordningen där det föreskrivs om 
förutsättningarna för att ett tredjelandsföretag som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i 
MiFID II ska få tillhandahålla tjänster och bedriva verksamhet som omfattas av auktorisation-
en till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som avses i 1 mom. i andra 
medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer. 
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II AVDELNINGEN VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRVALTNING 
OCH STYRNING SAMT ORGANISERING AV VERK-
SAMHETEN

I rubriken för II avdelningen föreslås till följd av det nya 6 b kap. som föreslås i den avdel-
ningen ett omnämnande om förvaltning och styrning. 

6 kap. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållandet av investe-
ringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §. Minimikapital. I denna paragraf föreskrivs om nybildade värdepappersföretags minimika-
pital. Kraven i den gällande paragrafen är baserade på artikel 12 i MiFID I och på artiklarna 5 
och 7—9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepap-
persföretag och kreditinstitut. Det sistnämnda direktivet upphävdes år 2013 genom kreditinsti-
tutsdirektivet. De i paragrafen föreslagna kapitalkraven är baserade på artikel 15 i MiFID II, 
artikel 4.51 i EU:s tillsynsdirektiv och på artiklarna 28—31 i kreditinstitutsdirektivet. 

Enligt MiFID II får ett värdepappersföretag inte beviljas auktorisation om företaget med beak-
tande av den ifrågavarande investeringstjänstens eller investeringsverksamhetens art inte be-
sitter ett tillräckligt starkt kapital enligt kraven i EU:s tillsynsförordning. Enligt EU:s tillsyns-
förordning är ett värdepappersföretag en person enligt definitionen i MiFID I som omfattas av 
de krav som åläggs genom det direktivet, enligt artikel 4.1.2 c i förordningen med undantag av 
företag som inte har tillstånd att tillhandahålla sådana sidotjänster som avses i bilaga I avsnitt 
B punkt 1 i direktiv 2004/39/EG och som tillhandahåller endast en eller flera av de investe-
ringstjänster eller den investeringsverksamhet som avses i punkterna 1, 2, 4 och 5 i avsnitt A i 
bilaga I till det direktivet, som inte får inneha kontanter eller värdepapper som tillhör företa-
gets kunder och som därför aldrig får stå i skuld gentemot dessa. Ett sådan företag som avses i 
punkten får som investeringstjänst tillhandahålla endast mottagande och förmedling av order 
beträffande ett eller flera finansiella instrument, utförande av order för kundens räkning, egen-
domsförvaltning eller investeringsrådgivning. EU:s tillsynsförordning ska inte tillämpas på 
sist nämnda värdepappersföretag men ska i enlighet med vad som närmare föreskrivs i förord-
ningen tillämpas på andra värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster. Såd-
ana bestämmelser i EU:s tillsynsförordning som är tillämpliga på värdepappersföretag är 
bland annat artiklarna 4.1.2 c, 95.2 och 97. Med begreppet startkapital avses i EU:s tillsyns-
förordning det belopp och den typ av kapitalbas som för värdepappersföretag anges i avdel-
ning IV i kreditinstitutsdirektivet. Med värdepappersföretag avses i kreditinstitutsdirektivet ett 
värdepappersföretag enligt artikel 4.1.2 i EU:s tillsynsförordning. 

MiFID I har upphävts genom MiFID II där det föreskrivs att hänvisningar till direktiv 
2004/39/EG ska betraktas som hänvisningar till MiFID II eller MiFIR (artikel 94).

Det föreslås att paragrafen om minimikapital justeras i överensstämmelse med kreditinstituts-
direktivet. Enligt den allmänna bestämmelsen i paragrafens 1 mom. ska ett värdepappersföre-
tag liksom för närvarande ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat före-
skrivs nedan i paragrafen. Verksamhetstillståndet för ett värdepappersföretag som avses i 
momentet ställer inga gränser. I momentet föreskrivs med avvikelse från den nuvarande be-
stämmelsen att ett värdepappersföretags aktiekapital, med undantag för värdepappersföretag 
som nämns i föreslagna 5 mom., ska bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i 
artikel 26.1 punkterna a—e i EU:s tillsynsförordning. Kreditinstitutsdirektivets definition av 
begreppet värdepappersföretag stämmer inte överens med 5 mom., vilket innebär att kravet 
gällande kapitalposter inte ska tillämpas på sådana värdepappersföretag. Förslaget stämmer 
överens med kreditinstitutsdirektivets artikel 28.
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Det föreslås att ordalydelsen i paragrafens 2 mom. justeras. Enligt gällande 2 mom. ska ett 
värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra order, 
tillhandahålla kapitalförvaltning, ge investeringsrådgivning eller ordna emissioner ha ett akti-
ekapital på minst 125 000 euro. Enligt lagens förarbeten (RP 43/2007 rd och RP 32/2012 rd) 
avses i momentet värdepappersföretag som innehar kundmedel. Också tillhandahållande av 
investeringsrådgivning och ordnande av emissioner förutsätter ett sådant minimikapital som 
föreskrivs i momentet, om värdepappersföretaget innehar kundmedel. Ordalydelsen i gällande 
2 mom. kan tolkas så att bestämmelsen gäller värdepappersföretag som bedriver handel för 
egen räkning eller garanterar emissioner eller ordnar multilateral handel. Det föreslås att mo-
mentet justeras så att kapitalkravet ska tillämpas på värdepappersföretag som inte handlar för 
egen räkning, garanterar emissioner eller ordnar multilateral eller organiserad handel men som 
har tillstånd att inneha kundmedel. Ett sådant värdepappersföretag som avses i momentet får 
tillhandahålla alla andra investeringstjänster än sådana i momentet uttryckligen nämnda tjäns-
ter vilka förutsätter ett sådant minimikapital som avses i 1 mom. Avsikten med ändringen av 
ordalydelsen är inte att i sak ändra bestämmelsen. Eftersom tillstånd att inneha kundmedel är 
en viktig faktor ska på värdepappersföretag tillämpas det kapitalkrav som föreskrivs i momen-
tet. Avsikten med förslaget är att understryka att kapitalkravet för värdepappersföretag som 
ordnar handel ska bestämmas enligt paragrafens 1 mom. Förslaget stämmer överens med ar-
tiklarna 28.2 och 29.1 i kreditinstitutsdirektivet.

Paragrafens 3 mom. stämmer överens med den gällande paragrafens 3 mom., med en justering 
av paragrafhänvisningen. Bestämmelsen är baserad på nationell prövning. 

Jämfört med gällande 6 kap. 1 § är paragrafens 4 mom. nytt. Enligt momentet ska ett värde-
pappersföretag som avses i 2 mom., som inte handlar för egen räkning, garanterar emissioner 
eller ordnar multilateral eller organiserad handel och som inte har tillstånd att inneha kundme-
del ha ett aktiekapital på minst 50 000 euro. Förslaget stämmer överens med artikel 29.3 i kre-
ditinstitutsdirektivet. 

Paragrafens 5 mom. stämmer delvis överens med nuvarande 4 mom. Det nuvarande momentet 
gäller värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i investeringsrådgivning el-
ler förmedling av order och som inte innehar kundmedel. Det föreslagna momentet gäller vär-
depappersföretag vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra order, till-
handahålla kapitalförvaltning eller ge investeringsrådgivning och som varken har tillstånd att 
som sidotjänst tillhandahålla förvaring och förvaltning av finansiella instrument för kunders 
räkning enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten eller har tillstånd att inneha kundmedel. Förslaget 
stämmer överens med artikel 31.1 i kreditinstitutsdirektivet. 

Paragrafens 6 mom. motsvarar 5 mom. i den gällande paragrafen och artikel 31.2 i kreditinsti-
tutsdirektivet. 

Paragrafens 7 mom. motsvarar 6 mom. i den gällande paragrafen. 

2 §. Ekonomisk stabilitet och tillsyn. Det föreslås att hänvisningen i paragrafens 2 mom. juste-
ras så att den avser 5 och 6 mom. i 1 § som föreslås bli ändrad. Till paragrafen har fogats en 
hänvisning till EU:s tillsynsförordning i syfte att förhindra en konflikt mellan bestämmelsen 
och förordningens förpliktande bestämmelse. Hänvisningen i paragrafens 4 mom. ska enligt 
förslaget justeras så att den motsvarar de föreslagna ändringarna i 1 kap. 15 § 1, 2, 4, 5 eller 7 
punkten.
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6 a kap. Förvärv och avyttring av kvalificerade innehav

I 7 kap. 14 och 15 § i den gällande lagen föreskrivs om anmälningsskyldighet gällande förvärv 
och överlåtelse av aktier i värdepappersföretag och om begränsning av förvärv. Det föreslås 
att till lagen fogas ett nytt 6 a kap. med huvudsakligen motsvarande bestämmelser som de 
ovan nämnda gällande förvärv och avyttring av kvalificerade innehav.

1 §. Informationskrav gällande förvärv och avyttring av kvalificerat innehav. Det föreslås att i 
lagens 1 kap. 26 § införs begreppet kvalificerat innehav i enlighet med MiFID II. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken den som avser att direkt eller indirekt förvärva 
ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska underrätta Finansinspektionen. I paragra-
fens 2 mom. föreskrivs att Finansinspektionen ska underrättas om avsikten är att öka ett inne-
hav enligt 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av värdepappersföretagets aktiekapital el-
ler så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier 
medför eller så att värdepappersföretaget blir ett dotterföretag. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs på motsvarande sätt som enligt gällande 7 kap. 14 § 3 mom. 
om bestämmelserna och principerna vid beräkning av en sådan ägarandel som avses i 1 och 2 
mom. Momentets hänvisning till värdepappersmarknadslagens 9 kap. 4—7 § justeras i över-
ensstämmelse med bestämmelserna i 9 kap. i lagen om ändring av värdepappersmarknadsla-
gen (1278/2015). Med den ovan nämnda lagen genomfördes Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/50/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om 
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är 
upptagna till handel på en reglerad marknad (öppenhetsdirektivet), av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds 
till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om till-
lämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG (ändringsdirektivet).

Paragrafens 4—7 mom. motsvarar gällande 7 kap. 14 § 4—7 mom. Paragrafens 1—5 mom. 
motsvarar artikel 11 i MiFID II. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs om de uppgifter som ska fogas till en anmälan om förvärv av 
en ägarandel. Enligt paragrafens 7 mom. ska närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fo-
gas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Paragrafens 
6 och 7 mom. motsvarar artikel 13.4 i MiFID II där det föreskrivs att medlemsstaterna ska se 
till att en förteckning görs allmänt tillgänglig med de uppgifter som krävs för bedömningen 
och som måste lämnas till de behöriga myndigheterna vid den tid för underrättelsen som avses 
i artikel 11.1. 

Enligt MiFID II ska ESMA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att upprätta 
en uttömmande förteckning över uppgifter enligt artikel 13.4, som tilltänkta förvärvare ska 
foga till sin underrättelse (artikel 12.8). Några sådana förslag har inte utarbetats och därför be-
hövs fortfarande regleringen i paragrafens 6 och 7 mom. 

2 §. Begränsning av förvärv av kvalificerat innehav. I paragrafens 1 mom. föreskrivs i över-
ensstämmelse med gällande 7 kap. 15 § 1 mom. att det i 32 a § i lagen om Finansinspektionen 
föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av ägarandelar enligt 1 § och i 32 
b § i den lagen om förfarandet i samband med förbudsbeslut. Paragrafens 2 mom. motsvarar 
nuvarande 7 kap. 15 § 2 mom.

RP 151/2017 rd



145

6 b kap. Förvaltnings- och styrningssystem

Det föreslås att till lagen fogas ett nytt 6 b kap. om värdepappersföretags förvaltnings- och 
styrningssystem. Avsikten är att på ett mera överskådligt sätt med ledning av saksamman-
hanget till olika kapitel hänföra de bestämmelser om förvaltnings- och styrningssystemen samt 
organiseringen av verksamheten som direktivet förutsätter. Bestämmelserna om organisering-
en av värdepappersföretags verksamhet ska enligt förslaget fortsättningsvis ingå i 7 kap.

1 §. Allmänna krav gällande värdepappersföretags förvaltnings- och styrningssystem. I den 
föreslagna paragrafen föreskrivs om de allmänna krav som ska tillämpas på värdepappersföre-
tags förvaltning och styrning. Paragrafen är baserad på första stycket i artikel 9.1 i MiFID II 
enligt vilket de behöriga myndigheterna ska säkerställa att värdepappersföretag och deras led-
ningsorgan följer artiklarna 88 och 91 i kreditinstitutsdirektivet. De nämnda artiklarna i kredit-
institutsdirektivet har genomförts i och med kreditinstitutslagens 7 kap. 1—5 §. Dessutom har 
7 kap. 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster genom en lag (623/2014) ändrats så att på 
värdepappersföretag ska tillämpas 7 och 8 kap. i kreditinstitutslagen. I den föreslagna be-
stämmelsen föreskrivs huvudsakligen i överensstämmelse med gällande 7 kap. 8 § 2 mom. om 
tillämpning av kreditinstitutslagens 7 kap. 1—3 och 5—7 § samt 8 kap. på värdepappersföre-
tag. I bestämmelsen hänvisas enligt förslaget inte längre till kreditinstitutslagens 7 kap. 4 § 
som gäller ledningens tillförlitlighet och kompetenskrav. I föreslagna 6 b kap. 4 § föreskrivs 
om motsvarande krav i fråga om värdepappersföretags ledning. 

I paragrafen föreslås inte någon mot gällande 7 kap. 8 § 3 mom. svarande bestämmelse om 
tillämpning av 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen på filialer till utländska EES-
värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster i Finland. Det är värdepappersfö-
retagets hemstat som ska reglera rapporteringen om överträdelser. 

Enligt MiFID II ska ESMA och EBA gemensamt anta riktlinjer om de faktorer som förtecknas 
i artikel 91.12 i kreditinstitutsdirektivet (andra stycket i artikel 9.1). I riktlinjerna fastställs 
bland annat vad som avses med begreppet tillräckligt med tid när det gäller den tid som en 
medlem av ledningsorganet behöver avsätta för att utföra sina uppgifter och vad som avses 
med begreppet tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter hos ledningsorganet. Vi-
dare fastställs innebörden av begreppen hederlighet, integritet och oberoende hos en medlem i 
ledningsorganet samt begreppet mångfald som ska iakttas vid urvalet av medlemmar av led-
ningsorganen.

2 §. Värdepappersföretagets styrelse och dess uppgifter. Denna paragraf är ny. Enligt paragra-
fens 1 mom. ska värdepappersföretagets styrelse definiera de förvaltnings- och styrningssy-
stem varmed det säkerställs att värdepappersföretaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som 
främjar kundernas intressen samt förtroendet för marknaden. Bestämmelsen är baserad på det 
första stycket i direktivets artikel 9.3. Denna artikel skiljer sig från artikel 88.1 i kreditinsti-
tutsdirektivet på det sättet att den förutsätter att värdepappersföretaget ska skötas på ett effek-
tivt och stabilt sätt som uttryckligen främjar kundernas intressen och marknadens integritet 
(integrity of the market). Den engelska termen har flera bibetydelser, inklusive hederlighet och 
oberoende. I vår nationella lagstiftning används vanligen uttrycket förtroendet för marknaden, 
dvs. förtroendet för att marknadsparterna agerar hederligt och opartiskt samt följer de regler 
som fastställts för dem. 

Paragrafens 2 mom. är baserat på andra stycket i artikel 9.3 i MiFID II. I bestämmelsen precis-
eras de uppgifter som hör till värdepappersföretagets styrelse, i synnerhet utgående från vär-
depappersföretagets affärsverksamhet. Styrelsen ska enligt momentets 1 punkt definiera och 
godkänna den organisation som behövs för tillhandahållande av investeringstjänster och sido-
tjänster samt för bedrivande av investeringsverksamhet, med beaktande av verksamhetens art, 
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omfattning och komplexitet samt de författningar och bestämmelser som ska iakttas, enligt 2 
punkten de verksamhetsprinciper som är tillämpliga på de tjänster och produkter som tillhan-
dahålls och den verksamhet som bedrivs och enligt 3 punkten de ersättningssystem som till-
lämpas på personer som deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster så att systemet upp-
muntrar till ansvarsfull affärsverksamhet, jämlikt bemötande av kunderna och undvikande av 
intressekonflikter i kundrelationer. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska styrelsen regelbundet bedöma om de strategiska målen för till-
handahållande av investeringstjänster och sidotjänster och för bedrivande av investeringsverk-
samhet är tillräckliga och hur de uppnåtts, utvärdera förvaltnings- och styrningssystemens ef-
fektivitet och principerna för tillhandahållande av tjänster till kunderna samt vidta åtgärder för 
att avhjälpa eventuella brister. Bestämmelsen är baserad på det tredje stycket i direktivets arti-
kel 9.3.

I den föreslagna paragrafens 4 mom. föreskrivs i överensstämmelse med det fjärde stycket i di-
rektivets artikel 9.3 om styrelsemedlemmarnas rätt att få den information och de dokument 
som de behöver för att utföra sina uppdrag. 

3 §. Minimiantal personer som de facto leder värdepappersföretagets verksamhet. I den före-
slagna bestämmelsen föreskrivs i överensstämmelse med det första stycket i direktivets artikel 
9.6 om minimiantal personer som de facto leder värdepappersföretagets verksamhet. 

4 §. Tillförlitlighets- och kompetenskrav för värdepappersföretagets ledning. I den föreslagna 
bestämmelsen föreskrivs om tillförlitlighets- och kompetenskrav som personligt förutsätts av 
de personer som hör till värdepappersföretagets ledning. Bestämmelsen är baserad på direkti-
vets artikel 9.4 och stämmer i sak överens med 7 kap. 16 § i den gällande lagen. Motsvarande 
krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens ställs också i kreditinstitutslagens 7 kap. 4 §. 
I den föreslagna bestämmelsen har emellertid strukits den första meningen i den gällande la-
gens 7 kap. 16 § 1 mom., dvs. att ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och de som hör 
till den verkställande ledningen ska leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet och en-
ligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. För ledningen och hela förvaltnings- och styr-
ningssystemet gäller dessa skyldigheter redan enligt de krav som ställs i 7 och 8 kap. i kredit-
institutslagen. Enligt hänvisningen i föreslagna 6 b kap. 1 § 1 mom. ska på värdepappersföre-
tag tillämpas de nämnda bestämmelserna i kreditinstitutslagen, vilket innebär att försiktiga af-
färsprinciper ska iakttas. 

7 kap. Organisering av värdepappersföretags verksamhet

I lagens 7 kap. föreslås genomgripande ändringar. I kapitlet ska enligt förslaget inte längre 
ingå bestämmelser om utläggning av kapitalförvaltning på entreprenad till tredjeland (6 §), 
värdepappersföretags administration och styrning (8 §), privata transaktioner (11 §), förvärv 
och avyttring av aktier (14 och 15 §), värdepappersföretags och holdingföretags ledning (16 §) 
samt om filialer till värdepappersföretag i tredjeländer och utländska värdepappersföretag (21 
och 22 §). Motsvarande bestämmelser föreslås huvudsakligen i lagens övriga kapitel. I fråga 
om flera av de föreslagna bestämmelserna föreskrivs dessutom närmare i kommissionens de-
legerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepap-
persföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. 

1 §. Driftställen och huvudkontor. Denna paragraf motsvarar nuvarande 7 kap. 1 §. 

2 §. Tillförlitlig organisering av verksamheten. I paragrafens 1—5 mom. föreslås närmare be-
stämmelser än enligt nuvarande 8 § 1 mom. om de krav på organisering av verksamheten som 
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avses i MiFID II artikel 16.2, 16.4 samt andra och tredje stycket i artikel 16.5. De nämnda be-
stämmelserna i MiFID II motsvarar MiFID I, med undantag för det tredje stycket i artikel 16.5 
enligt vilket värdepappersföretag ska inrätta sunda skyddsmekanismer, som enligt förslaget 
ska beaktas i paragrafens 5 mom. I lagens 10 kap. 11 och 12 § förslås bestämmelser om skyl-
digheten att bevara information och dokumentation enligt artiklarna 16.6 och 16.7. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 25.1 i MiFID II om kompe-
tenskrav för att tillhandahålla investeringstjänster. I överensstämmelse med direktivet ska vär-
depappersföretaget säkerställa att de personer som avses i bestämmelsen har den kunskap och 
den kompetens som krävs för att de ska kunna uppfylla sina skyldigheter. Detta innebär att 
värdepappersföretaget ska ha förfaranden varmed det i praktiken säkerställer och övervakar att 
kompetenskraven kontinuerligt är uppfyllda. Ett värdepappersföretag ska i enlighet med direk-
tivets ingress (stycke 79) ge sin personal tillräckligt med tid och resurser för att uppnå kun-
skap och kompetens och tillämpa den i samband med tillhandahållandet av tjänster till kun-
derna. I lagen föreslås emellertid inga närmare bestämmelser om innebörden av bestämmelsen 
om kunskaper och kompetens. Värdepappersföretaget ska själv definiera de kompetenskraven 
för varje sådan persons arbetsuppgifter som avses i bestämmelsen. Kompetenskraven ska an-
passas till de produkter och tjänster som tillhandahålls samt i förhållande till respektive per-
sons utbildning och uppgifternas art och omfattning. Värdepappersföretaget ska kunna påvisa 
att en person är tillräckligt kompetent. Det förutsätts emellertid inte att värdepappersföretaget 
till exempel ska utfärda ett intyg på att en person har den yrkeskompetens som behövs. 

ESMA har dessutom antagit riktlinjer för bedömning av kunskaper och kompetens som förut-
sätts i bestämmelsen. Finansinspektionen har meddelat att den följer myndighetens riktlinjer. 
ESMA:s riktlinjer förpliktar också Finansinspektionen att offentliggöra grunderna för uppfyl-
lelse av kraven i riktlinjerna eller grunderna för bedömning av kunskaperna och kompetensen. 
Riktlinjerna i fråga är minimikrav och behöriga myndigheter kan nationellt uppställa krav som 
är strängare än ESMA:s riktlinjer. 

På grund av de synnerligen generella kompetenskrav som föreslås i lagen är det ändamålsen-
ligt att ge Finansinspektionen befogenhet att meddela närmare föreskrifter. Finansinspektionen 
föreslås i kapitlets 16 § få befogenhet att meddela föreskrifter, vilket innebär att den kan med-
dela närmare föreskrifter om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av kunskaper-
na och kompetensen, exempelvis kännedom om lagstiftningen som gäller tillhandahållandet 
av finansiella instrument, investeringsprodukter och investeringstjänster och likaså praktiska 
erfarenheter som en grund för bedömningen. I samband med beredningen av föreskrifterna ska 
Finansinspektionen beakta ESMA:s riktlinjer om grunderna för bedömning av kunskaper och 
kompetens. Med föreskrifterna genomförs också andra meningen i direktivets artikel 25.1 en-
ligt vilken medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som används för att bedöma sådan 
kunskap och kompetens. 

Det är inte fråga om en ytterligare nationell reglering eftersom direktivets generella bestäm-
melse innebär att definitionen av den kunskap och kompetens som krävs och av bedömnings-
kriterierna blir beroende av nationell prövning. I ESMA:s riktlinjer endast preciseras mini-
mikraven för bedömningen av kompetensen. I Finansinspektionens föreskrifter kan förpliktel-
sen preciseras till exempel i anslutning till varje enskild uppgift eller tjänst. Synpunkter i an-
slutning till bestämmelsens styrande verkan, tillämpningens förutsägbarhet och parternas rätts-
säkerhet talar också för en noggrannare definition av den kunskap och kompetens som behövs. 
En överträdelse av förpliktelser som ålagts värdepappersföretaget kan också få avsevärda eko-
nomiska konsekvenser. 

3 §. Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 3 §. 

RP 151/2017 rd



148

4 §. Värdepappersföretags bindningar. Det föreslås att paragrafens definition av begreppet be-
tydande bindning fogas till definitionerna i 1 kap. 26 § som punkt 15. Definitionen motsvarar 
definitionen i artikel 4.1.35 i MiFID II. Det föreslås att i paragrafen stryks den hänvisning till 
definitionen i EU:s tillsynsförordning som ingår i gällande 2 § 2 mom. I övrigt motsvarar pa-
ragrafen 7 kap. 2 § i den gällande lagen. 

5 §. Utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner. I gällande 7 kap. 4 § före-
skrivs om utläggning av investeringstjänster och andra viktiga funktioner på entreprenad. Jäm-
fört med den nuvarande regleringen föreslås en sådan precisering av bestämmelsen om utkon-
traktering att den stämmer överens med MiFID II, med beaktande också av de bestämmelser 
om utkontraktering som ingår i kommissionens med stöd av direktivet antagna direkt tillämp-
liga delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i vär-
depappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, nedan kommissionens 
förordning. 

I kommissionens förordning föreskrivs om avgörande och viktiga operativa funktioner som 
faller inom tillämpningsområdet (artikel 30), om villkoren för utkontraktering av sådana 
funktioner (artikel 31) samt om tjänsteleverantörer som är belägna i tredjeländer (artikel 32). I 
förordningen definieras begreppen utkontraktering respektive avgörande eller viktiga opera-
tiva funktioner. På grund av dessa definitioner föreslås i paragrafen inte längre på motsva-
rande sätt som i 7 kap. 4 § 2 mom. något omnämnande om funktioner som är viktiga för vär-
depappersföretagets verksamhet. Det föreslås att i paragrafen i överensstämmelse med direkti-
vet och kommissionens förordning används uttrycket avgörande och viktiga operativa funkt-
ioner. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs under vilka förutsättningar ett värdepappersföretag kan utkon-
traktera en operativ funktion som är avgörande och viktig för tillhandahållandet av investe-
ringstjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet. En förutsättning är att företaget vid-
tar rimliga åtgärder för undvikande av onödiga ytterligare operativa risker. Liksom i det nuva-
rande momentet föreslås att utkontrakteringen inte får genomföras på ett sätt som väsentligen 
försämrar kvaliteten på företagets interna kontroll eller medför olägenhet för myndighetstill-
synen över värdepappersföretagets verksamhet. Bestämmelsen motsvarar artikel 16.5 i MiFID 
II. I kommissionens förordning föreskrivs om värdepappersföretagets ansvar för sina skyldig-
heter oberoende av utkontrakteringen samt om de villkor som det ska uppfylla. Av denna an-
ledning föreslås i paragrafen inte längre någon bestämmelse enligt vilken värdepappersföreta-
get trots utläggningen ansvarar för sina åtaganden enligt denna lag.

I kommissionens förordning föreskrivs om värdepappersföretags och tjänsteleverantörers rät-
tigheter och skyldigheter som ska vara specificerade i ett skriftligt avtal. I paragrafen före-
skrivs av denna anledning inte längre i överensstämmelse med gällande 7 kap 4 § 3 mom. om 
skyldigheten att ingå ett skriftligt avtal om utkontraktering av investeringstjänster eller någon 
annan viktig operativ funktion. 

I paragrafens nuvarande 4 mom. föreskrivs om en sådan lindring som innebär att Finansin-
spektionen inte på förhand behöver underrättas om en sådan utkontraktering av en viktig 
funktion som sker efter att verksamhetstillstånd har beviljats, om den som bedriver den utkon-
trakterade verksamheten hör till samma finansiella företagsgrupp som värdepappersföretaget. 
Lindringen är baserad på artikel 14.4 i direktivet om genomförande av direktivet om mark-
nader för finansiella instrument (RP 32/2012 rd). En bestämmelse som motsvarar den sist 
nämnda artikeln ingår i artikel 31.4 i kommissionens förordning, vilket innebär att en be-
stämmelse som motsvarar nuvarande 4 mom. inte längre behöver tas in i paragrafen. 
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Paragrafens 2 mom. motsvarar 5 mom. i nuvarande 4 §.

6 §. Anknutet ombud. I direktivets artikel 29 preciseras värdepappersföretags skyldigheter när 
de utser anknutna ombud. Artikel 29.1 motsvarar huvudsakligen paragrafens 1 och 2 mom. 
som föreslås bli i stort sett oförändrade. Till paragrafens 1 mom. föreslås emellertid bli fogad 
en bestämmelse om ett anknutet ombuds skyldighet att i överensstämmelse med direktivet 
uppge sin ställning och det representerade värdepappersföretagets namn. Paragrafens 3 mom.
om anknutna ombuds kompetens föreslås bli preciserat i överensstämmelse med de krav som 
nämns i artikel 29.3.2. Anknutna ombuds anställda gäller samma krav på kunskaper och kom-
petens som för värdepappersföretaget. Det föreslås att till momentet i överensstämmelse med 
artikel 29.4.1 fogas en bestämmelse om att värdepappersföretag ska se till att det anknutna 
ombudets övriga verksamhet inte medför olägenhet för värdepappersföretagets verksamhet 
och att ombudet är infört i registret över anknutna ombud. Värdepappersföretaget är ensamt 
och förbehållslöst ansvarigt för sina anknutna ombuds åtgärder eller försummelser när ombu-
den agerar för värdepappersföretagens räkning. Ett anknutet ombud ska uppge sin ställning 
och namnet på det värdepappersföretag som ombudet representerar när ombudet kontaktar 
kunder eller innan det inleder handel med kunder.

I paragrafens 4 mom. föreslås bestämmelser om innehav av kundmedel. Bestämmelserna mot-
svarar artikel 29.2 andra stycket där det konstateras att medlemsstaterna får tillåta att anknutna 
ombud som är registrerade på deras territorium innehar kunders pengar och finansiella instru-
ment på det värdepappersföretags vägnar och under det värdepappersföretags ansvar för vilket 
de handlar. Det föreslås att bestämmelsens ordalydelse justeras i överenstämmelse med direk-
tivet genom att använda termen innehav av kundmedel.

I paragrafens 5 mom. föreskrivs om det offentliga registret över anknutna ombud. Bestämmel-
sens ordalydelse justeras i överensstämmelse med kraven i artikel 29.3. Enligt artikel 29.5 kan 
värdepappersföretagen inte utse andra anknutna ombud än de som är införda i det offentliga 
register som avses i direktivets artikel 29.3. Eftersom förutsättningarna för registrering kom-
mer att regleras noggrannare än för närvarande är det skäl att ålägga Finansinspektionen att 
ansvara för registret. I registret kan föras in endast sådana anknutna ombud som enligt ett vär-
depappersföretags motiverade bedömning har ett tillräckligt gott anseende och som har sådana 
allmänna, ekonomiska och professionella kunskaper och sådan kompetens att de kan tillhan-
dahålla investerings- eller sidotjänster och ge kunderna all nödvändig information om en före-
slagen tjänst. 

Syftet med registreringen enligt 5 mom. är att säkerställa att de anknutna ombud som är in-
förda i registret fortsättningsvis uppfyller de förutsättningar för verksamheten som anknutet 
ombud som föreskrivs i paragrafens 3 mom. Med hjälp av det offentliga registret kan såväl 
kunderna som de behöriga myndigheterna bättre övervaka de anknutna ombudens verksamhet. 
ESMA offentliggör på sina webbsidor hänvisningar eller länkar till medlemsstaternas offent-
liga register. Syftet med regleringen är att på detta sätt främja också gränsöverskridande till-
handahållande av investeringstjänster.

Liksom enligt den nuvarande bestämmelsen föreskrivs i föreslagna 5 mom. vilka uppgifter 
som ska föras in i registret samt om hur de ska bevaras. Enligt direktivets artikel 29.3 ska re-
gisteruppgifterna vara offentligt tillgängliga. Med beaktande av att uppgifterna i registret är av 
allmän karaktär och att syftet med registret är att skydda också enskilda kunder samt med be-
aktande av att direktivets uppenbara målsättning är att alla uppgifter som förts in i registret ska 
vara offentligt tillgängliga, finns det inte något behov att i bestämmelsen begränsa tillgänglig-
heten endast till enskilda sökningar. Dessutom föreslås i momentet, i överensstämmelse med 
riksdagens grundlagsutskotts (GrUU 2/2017 rd) och förvaltningsutskotts (FöUB 8/2017 rd) 

RP 151/2017 rd



150

ställningstaganden att personuppgifter får lämnas ur registret genom teknisk anslutning eller 
på något annat sätt i elektronisk form eller göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. 

7 §. Skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument. I denna nya para-
graf föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artiklar 16.3 och 24.2 om sådana värde-
pappersföretags skyldigheter som utvecklar (producerar) och distribuerar finansiella instru-
ment. Närmare bestämmelser om de produktstyrningskrav som föreskrivs i artikeln finns i 
kommissionens direktiv. De detaljerade bestämmelserna i direktivets artiklar 9 och 10 ska en-
ligt förslaget huvudsakligen sättas i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter. Enligt 
grundlagens 80 § 1 mom. ska genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens 
rättigheter och skyldigheter. Av denna anledning ska emellertid i lagens 7 § föreskrivas om 
vissa grundläggande frågor som regleras i direktivet, på grund av dessa frågors betydelse. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att ett värdepappersföretag som utvecklar, dvs. producerar fi-
nansiella instrument är skyldigt att ha uppdaterade processer för produktgodkännande, pro-
dukthanteringsprocesser, varmed företaget säkerställer att utvecklingen av finansiella instru-
ment är förenlig med den tilltänkta kundmålgruppen. Kraven ska tillämpas på värdepappersfö-
retag som skapar, utvecklar, emitterar eller planerar finansiella instrument. I enlighet med be-
stämmelsen om tillämpningsområdet i lagens 1 kap. 8 § ska godkännandeförfarandet utöver på 
finansiella instrument tillämpas på strukturerade insättningar. Produktstyrningskraven ska till-
lämpas på alla produkter som säljs på primär- och sekundärmarknaderna. De ska emellertid 
tillämpas på ett proportionellt sätt, beroende på produktens komplexitet och i vilken grad det 
finns tillgång till offentlig information, samt särdragen hos instrumentet, investeringstjänsten 
och målmarknaden. För relativt okomplicerade och vanligt förekommande produkter bör be-
skrivningen av kundmålgruppen kunna anges i mindre detaljerad form.

Syftet med produkthanteringsprocessen är att säkerställa att utvecklingen av en produkt är för-
enlig med den tilltänkta kundmålgruppens intressen och att alla för målgruppen relevanta ris-
ker analyseras. De risker som är förenade med ett finansiellt instrument måste, i likhet med en 
produkts lämplighet för en viss kundkrets, bedömas innan det finansiella instrumentet börjar 
marknadsföras eller distribueras till kunder. Som ett led i processen ska företaget i enlighet 
med artikel 9.9 i kommissionens direktiv identifiera alla kundmålgrupper som det finansiella 
instrumentet inte är avsett för samt i överensstämmelse med artikel 9.12 i kommissionens di-
rektiv säkerställa utvärderingen av kostnadsstrukturen. Finansinspektionen meddelar föreskrif-
ter om de övriga detaljerade kraven i kommissionens direktiv. 

Enligt föreslagna 2 mom. måste ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument 
tillhandahålla distributörerna av instrumenten, dvs. de värdepappersföretag som tillhandahåller 
eller rekommenderar dem, all relevant information om instrumenten och om processerna för 
godkännande av produkter samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Bestämmel-
sen är baserad på direktivets artikel 16.3.5. Dessutom föreslås i momentet liksom i artikel 
24.2.1 i MiFID II att värdepappersföretaget åläggs att säkerställa att ett finansiellt instrument 
erbjuds även i praktiken en viss kundmålgrupp. 

I paragrafens 3 och 4 mom. föreslås bestämmelser också om den distributörs, dvs. om det vär-
depappersföretags skyldigheter som erbjuder eller rekommenderar produkten. Då ett värde-
pappersföretag deltar både i utvecklingen och i distributionen av en produkt blir det aktuellt att 
tillämpa krav som gäller både producenter och distributörer. Enligt föreslagna 3 mom. ska 
värdepappersföretaget regelbundet granska de finansiella instrument som det erbjuder eller 
marknadsför och de risker som eventuellt är förenade med instrumenten och åtminstone be-
döma om ett finansiellt instrument fortfarande är förenligt med kundmålgruppens behov och 
om den planerade distributionsstrategin fortfarande är ändamålsenlig. Denna bedömnings-
skyldighet gäller både utvecklaren och distributören av ett finansiellt instrument. Det värde-
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pappersföretag som distribuerar instrumentet ska enligt 4 mom. också säkerställa att det har 
fått all behövlig information om instrumentet samt om produktgodkännandeprocessen och den 
planerade kundmålgruppen. Distributören har i enlighet med artikel 10.2 i kommissionens di-
rektiv också en självständig skyldighet att bedöma kundmålgruppen. Dessutom ska distributö-
rerna enligt artikel 10.9 i kommissionens direktiv förse utvecklarna med information om för-
säljningen, för att de regelbundet ska kunna bedöma lämpligheten i förhållande till kundmål-
gruppen. Det föreslås att Finansinspektionen till övriga delar ska meddela föreskrifter om de 
krav på produkthantering som enligt artikel 10 i kommissionens direktiv ställs på distributörer. 

I paragrafens 5 mom. föreslås i överensstämmelse med artiklarna 9.5 och 10.7 i kommission-
ens direktiv en bestämmelse om skyldigheten att säkerställa att den personal som deltar i ut-
vecklingen och erbjudandet av produkter samt i tillhandahållandet av tjänster har den sakkun-
skap som behövs. Det föreslås att Finansinspektionen också i enlighet med kapitlets 16 § ska 
bemyndigas att utfärda föreskrifter om grunderna för bedömning av sakkunskapen enligt mo-
mentet och om innehållet.

Enligt föreslagna 6 mom. ska en distributör av finansiella instrument säkerställa att ett instru-
ment erbjuds eller rekommenderas till en kund endast om detta är förenligt med kundens in-
tresse. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 24.2.2.

8 §. Skyldighet att vidta förberedelser. Den föreslagna paragrafen stämmer huvudsakligen 
överens med gällande 7 kap. 9 §. I paragrafens 1 mom. föreslås emellertid en teknisk ändring 
eftersom förvaring av finansiella instrument i enlighet med propositionen ändras från en inve-
steringstjänst till en sidotjänst. 

9 §. Hantering av intressekonflikter. Den föreslagna paragrafen stämmer huvudsakligen över-
ens med gällande 7 kap. 10 §. Bestämmelsen är baserad på artikel 16.3 första stycket och arti-
kel 23 i MiFID II. De artiklarna är i stort sett oförändrade jämfört med motsvarande bestäm-
melser i MiFID I. Ordalydelsen i artikel 23.1 i MiFID II har delvis preciserats så att där ut-
tryckligen nämns också intressekonflikter i samband med ersättningssystem och incitaments-
strukturer. Vid tolkningen av bestämmelsen är det skäl att understryka den redan vedertagna 
principen som innebär att undvikande av intressekonflikter alltid är en åtgärd som måste prio-
riteras med alla tillbuds stående medel. Skyldigheten att informera kunderna är ett sistahands-
alternativ i situationer där en intressekonflikt inte kan undvikas. 

Paragrafens föreslagna 1 mom. stämmer överens med det gällande momentet, med en precise-
ring av ordalydelsen. Sådana intressekonflikter som avses i artikel 23.1 i MiFID II kan i prin-
cip redan anses höra till tillämpningsområdet för den nuvarande bestämmelsen. Vid tolkning-
en av bestämmelsen är det emellertid skäl att i fortsättningen uttryckligen beakta eventuella 
intressekonflikter av olika incitamentsstrukturer till följd av ordalydelsen i MiFID II och i en-
lighet med målsättningen. Eftersom artikel 23.3 i MiFID II är ny föreslås i paragrafens 2 mom.
en sådan precisering att den information som ges kunden också ska vara tillräckligt detaljerad. 
Paragrafens 3 mom. motsvarar det nuvarande momentet och är baserat på artikel 16.3 första 
stycket i MiFID II. 

10—13 §. Dessa paragrafer motsvarar 7 kap. 12, 13, 17 och 18 § i den nuvarande lagen. 

14 §. Värdepappersföretags insiderregister. Den föreslagna paragrafen om värdepappersföre-
tags insiderregister stämmer huvudsakligen överens med gällande 7 kap. 19 §. I paragrafens 
föreslås emellertid inte längre, som i gällande 4 mom., en bestämmelse om värdepappersföre-
tagets skyldighet att årligen rapportera till Finansinspektionen. 
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15 §. Utländska EES-värdepappersföretags skyldighet att vidta förberedelser. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar nuvarande 7 kap. 20 §. 

16 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. I paragrafens 1 mom. föreslås i 
överensstämmelse med artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv att Finansin-
spektionen ska meddela de närmare föreskrifter som kommissionens delegerade direktiv förut-
sätter i fråga om de skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument som 
avses i 7 §. Avsikten med bestämmelserna är att mera i detalj sätta i kraft alla de produkthan-
teringskrav som i enlighet med kommissionens delegerade direktiv i praktiken ska iakttas av 
värdepappersföretag som utvecklar och erbjuder finansiella instrument och som inte nämns i 
lagens bestämmelser. Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. får Finansinspektionen med-
dela närmare föreskrifter om bedömningen av den kunskap och kompetens och den sakkun-
skap som krävs enligt 2 § 6 mom. och 7 § 5 mom., om innehållet i insideranmälningar som 
avses i 13 § och hur anmälningarna ska göras samt om innehållet i sådana värdepappersföre-
tags insiderregister som avses i 14 § och om hur uppgifterna ska registreras. 

7 a kap. Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

I lagen föreslås ett nytt 7 a kap. om algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en 
handelsplats.

1 §. Algoritmisk handel. I kapitlets 1 § föreskrivs om algoritmisk handel. Enligt paragrafens 1 
mom. ska ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ha inrättat effektiva system 
och riskkontroller som är anpassade för den verksamhet som drivs för att bland annat säker-
ställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet samt förhindra 
att systemen fungerar så att de kan skapa eller bidra till en oordnad marknad eller till mark-
nadsmissbruk. Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. ska ett värdepappersföretag dessutom 
ha inrättat effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att hantera avbrott av driften i sina 
handelssystem. Vidare ska värdepappersföretaget säkerställa att systemen är fullständigt tes-
tade och vederbörligen övervakade. Föreslagna 1 och 2 mom. är baserade på direktivets artikel 
17.1. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i Fin-
land eller i en EES-stat anmäla detta till Finansinspektionen samt till de behöriga myndighet-
erna för den handelsplats där värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i egenskap av 
medlem av eller deltagare på handelsplatsen. Ett finländskt värdepappersföretag ska således 
underrätta både Finansinspektionen och den behöriga myndigheten för den handelsplats där 
verksamheten bedrivs om sin algoritmiska handel. Föreslagna 3 mom. är baserat på direktivets 
artikel 17.2 första stycket. 

Enligt paragrafens föreslagna 4 mom. ska ett värdepappersföretag bevara och på begäran av 
Finansinspektionen tillhandahålla en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algo-
ritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för 
systemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att 
säkerställa att villkoren som föreskrivs i 1 mom. är uppfyllda samt närmare uppgifter om kon-
trollen av sina system. Föreslagna 4 mom. är baserat på andra och fjärde stycket i direktivets 
artikel 17.2. Enligt det andra stycket i den nämnda artikeln får den behöriga myndigheten i 
värdepappersföretagets hemmedlemsstat kräva att värdepappersföretag regelbundet eller från 
fall till fall tillhandahåller en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk 
handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för syste-
met, de centrala överensstämmelse- och riskontrollåtgärder som det har inrättat för att säker-
ställa att villkoren som föreskrivs i artikel 17.1 är uppfyllda samt närmare uppgifter om kon-
trollen av sina system. Enligt direktivet får den behöriga myndigheten dessutom när som helst 

RP 151/2017 rd



153

begära ytterligare information från ett värdepappersföretag om dess algoritmiska handel och 
om de system som används för handeln. Enligt det fjärde stycket i den nämnda artikeln ska 
värdepappersföretaget se till att dokumentation om uppgifter som avses i denna punkt sparas 
och att den dokumentationen är tillräcklig för att den behöriga myndigheten ska kunna över-
vaka efterlevnaden av kravet i detta direktiv. 

Enligt paragrafens föreslagna 5 mom. ska Finansinspektionen på begäran av den utländska 
EES-tillsynsmyndighet för en handelsplats där värdepappersföretag i egenskap av medlem el-
ler deltagare på handelsplatsen bedriver algoritmisk handel och utan onödigt dröjsmål vidare-
befordra den information som avses i 4 mom. Den föreslagna bestämmelsen är baserad på ar-
tikel 17.2. tredje stycket. 

Enligt paragrafens föreslagna 6 mom. ska ett värdepappersföretag som tillämpar en teknik för 
algoritmisk högfrekvenshandel i en godkänd form bevara korrekta och kronologiska uppgifter 
om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda order och bud på handels-
platser och ska på begäran överlämna dem till Finansinspektionen. Den föreslagna bestämmel-
sen är baserad på artikel 17.2 femte stycket. I de tekniska standarder som ESMA utarbetat och 
kommissionen antagit föreskrivs närmare om innehållet och formatet för den godkända for-
men och längden på den tidsperiod då sådan dokumentation måste bevaras av värdepappersfö-
retaget.

2 §. Algoritmisk handel och marknadsgaranti. I kapitlet föreslås en 2 § om algoritmisk handel 
och marknadsgaranti. Enligt föreslagna 1 mom. ska ett värdepappersföretag som bedriver al-
goritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstrategi utföra denna marknadsgarantstrategi 
kontinuerligt under en bestämd andel av handelsplatsens arbetstider, utom under exceptionella 
omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls likviditet på ett regelbundet och förutsäg-
bart sätt. Dessutom ska värdepappersföretaget ingå ett bindande skriftligt avtal med den han-
delsplats som specificerar värdepappersföretagets skyldigheter. Enligt förslaget ska värdepap-
persföretaget också ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att företaget all-
tid uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet. Föreslagna 2 § 1 mom. är baserat på direktivets 
artikel 17.3.

I de tekniska standarder för tillsyn som ESMA utarbetat och kommissionen antagit definieras 
sådana situationer som avses i 1 mom. och där värdepappersföretaget är skyldigt att ingå ett 
sådant marknadsgarantavtal som avses i bestämmelsen samt innehållet i ett sådant avtal, inbe-
gripet den andel av handelsplatsens handelstid som avses i bestämmelsen. Vidare specificeras 
i standarderna situationer som enligt momentet utgör exceptionella omständigheter, inbegripet 
omständigheter med extrem volatilitet, politiska och makroekonomiska problem, system- och 
driftsfrågor samt omständigheter som talar emot värdepappersföretagets förmåga att upprätt-
hålla betryggande riskhanteringspraxis enligt 1 § 1 mom. 

I föreslagna 2 mom. fastställs när ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel an-
ses bedriva en sådan marknadsgarantstrategi som avses i 1 mom. Föreslagna 2 § 2 mom. är 
baserat på direktivets artikel 17.4.

3 §. Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. I kapitlet föreslås en 3 § om direkt 
elektroniskt tillträde till en handelsplats. Paragrafen är baserad på direktivets artikel 17.5. En-
ligt den föreslagna paragrafens 1 mom. ska ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde till en handelsplats ha inrättat effektiva system och kontroller som bland 
annat säkerställer att lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och att kunder 
som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredittrösklar. Enligt 
förslaget är värdepappersföretaget också skyldigt att säkerställa att handel som bedrivs av 
kunder som använder tjänsten övervakas vederbörligen och att lämplig riskkontroll förhindrar 
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handel som kan skapa risker för värdepappersföretaget självt eller som skulle kunna skapa el-
ler bidra till en oordnad marknad eller stå i strid med marknadsmissbruksförordningen eller de 
regler som gäller för handelsplatsen. 

Enligt föreslagna 2 mom. ska ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt 
tillträde till en handelsplats ansvara för att se till att kunder som använder tjänsten iakttar be-
stämmelserna i denna lag och i lagen om handel med finansiella instrument och följer han-
delsplatsens regler. Med bestämmelser avses enligt direktivets artikel 17.5 andra stycket såd-
ana bestämmelser som är baserade på genomförandet av direktivet. Värdepappersföretaget ska 
övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av de reglerna, otillbörliga marknads-
förhållanden eller otillbörligt uppförande som kan innebära marknadsmissbruk och som ska 
rapporteras till den behöriga myndigheten. Värdepappersföretaget ska säkerställa att det finns 
ett bindande skriftligt avtal mellan värdepappersföretaget och kunden rörande de huvudsakliga 
rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänster och att värdepappers-
företaget enligt avtalet förbli ansvarigt enligt denna lag.

Enligt föreslagna 3 mom. ska ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt 
tillträde till en handelsplats anmäla detta till Finansinspektionen och till de behöriga myndig-
heterna för den handelsplats där värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt till-
träde. 

Enligt föreslagna 4 mom. ska värdepappersföretaget på begäran tillhandahålla Finansinspekt-
ionen en beskrivning av de system och kontroller som avses i 1 mom. och belägg för att de har 
tillämpats. 

Enligt föreslagna 5 mom. ska Finansinspektionen på begäran av en behörig myndighet för den 
handelsplats i förhållande till vilken värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt 
tillträde, utan onödigt dröjsmål vidarebefordra information som avses i 4 mom. 

Enligt föreslagna 6 mom. ska värdepappersföretaget se till att dokumentation och uppgifter 
som avses i denna paragraf sparas och att den dokumentationen är tillräcklig för att den behö-
riga myndigheten ska kunna övervaka efterlevnaden av bestämmelserna.  

4 §. Värdepappersföretag som agerar som clearingmedlem för motparter. Denna nya paragraf 
gäller sådana värdepappersföretag som i enlighet med EMIR-förordningen agerar som all-
männa clearingmedlemmar för sina kunder. En clearingmedlem är ett företag som verkar hos 
en sådan central motpart som avses i EMIR-förordningen och svarar för att de ekonomiska 
förpliktelser uppfylls som följer av deltagandet. Kunden är för sin del ett företag som har ett 
avtalsförhållande med en central motparts clearingmedlem, vilket möjliggör avveckling av fö-
retagets transaktioner hos den centrala motparten. Genom bestämmelsen genomförs artikel 
17.6 i MiFID II.

Enligt paragrafens 1 mom. ska en clearingmedlem som avses i EMIR-förordningen ha inrättat 
effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklingstjänster tillämpas enbart på 
kunder som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav föreskrivs för de 
kunderna för att minska riskerna för värdepappersföretaget och för marknaden. En clearing-
medlem ska känna sina kunder och deras transaktioner så väl att oväntade problem inte upp-
kommer vid avvecklingen. De speciella kraven för clearingmedlemmar som deltar i avveckl-
ingen av algoritmhandel är en följd av att syftet med MiFID II är att förhindra att den automa-
tiserade handeln orsakar problem för aktörerna och marknaden inom hela kedjan, från början 
till slutet. Den centrala motpartens clearingmedlemmars ansvar för genomförande och betal-
ning av transaktioner förutsätter att dessa gör vad som är nödvändigt för att kontrollera sin 
risk, vilket för sin del skyddar de centrala motparten. 
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Enligt paragrafens 2 mom. ska värdepappersföretaget och dess kunder upprätta skriftliga avtal 
rörande av huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjäns-
ter.

5 §. Utländska EES-värdepappersföretags anmälningsskyldig. I föreslagna 5 § föreskrivs om 
utländska EES-värdepappersföretags anmälningsskyldighet. Enligt paragrafens 1 mom. ska ett 
utländskt EES-värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i Finland anmäla detta till 
Finansinspektionen. Den föreslagna bestämmelsen är baserad på första stycket i direktivets ar-
tikel 17.2.

Enligt föreslagna 2 mom. ska ett EES-värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektro-
niskt tillträde till en handelsplats anmäla detta till Finansinspektionen. Bestämmelsen är base-
rad på det tredje stycket i direktivets artikel 17.5.

6 §. Tillämpning av bestämmelserna på handelsparter på reglerade marknader och multilate-
rala handelsplattformar. I kapitlet föreslås en 6 § om tillämpning av kapitlets bestämmelse 
om algoritmisk handel på vissa handelsparter som handlar på reglerade marknader och multi-
laterala handelsplattformar. Enligt den föreslagna paragrafen ska kapitlets bestämmelser till-
lämpas dels på värdepappersföretag och dels också på sådana handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 
mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument som enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 
4 punkten och 3 mom. 2, 4 och 6 punkten i denna lag inte förutsätts ha verksamhetstillstånd. 
Den föreslagna bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 1.5. 

8 kap. Bokslut och revision

2 §. Revision samt särskild granskning och granskare. Det föreslås att till paragrafen fogasett 
nytt 2 mom. med en informativ hänvisning till 31 § i lagen om Finansinspektionen där det re-
dan nu i överensstämmelse med direktivets artikel 77 föreskrivs om auktoriserade tillsynsob-
jekts revisorers skyldighet att rapportera till Finansinspektionen.

9 kap. Förvaring och annan hantering av kundmedel

1 §. Förvaring av kundmedel. Denna bestämmelse motsvarar det som i 9 kap. 1 § i den gäl-
lande lagen samt i artiklarna 16.8 och 16.9 i MiFID II föreskrivs om förvaring av kundmedel. 
Bestämmelser om förvaring av finansiella instrument finns dessutom i lagen om värdepap-
perskonton. Man vill skydda kundmedel framför allt mot värdepappersföretagets insolvens 
och förhindra att kundmedel används för värdepappersföretagets egen räkning eller för en an-
nan kunds räkning. 

2 §. Förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare. Denna bestäm-
melse stämmer huvudsakligen överens med 9 kap. 2 § i den gällande lagen samt med artiklar-
na 2.1 d och 3.1 samt med artikel 3.3 i kommissionens delegerade direktiv om förvaring av 
kundmedel hos utomstående förvarare. 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. fogas en definition av begreppet utomstående förva-
rare. Med utomstående förvarare avses ett företag som enligt avtal med ett värdepappersföre-
tag för dettas räkning förvarar finansiella instrument som tillhör värdepappersföretagets kun-
der. Det är fråga om förvaring av finansiella instrument på flera nivåer och till följd av annan 
lagstiftning kommer det inte heller i fortsättningen att vara tillåtet att tillämpa förfarandet på 
finländska emittenters aktier som ägs av finländska investerare. Med annan lagstiftning avses 
lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamhet samt lagen om värdeandelskonton. 
Dessutom föreslås att till 1 mom. fogas en bestämmelse enligt vilken ett värdepappersföretag 
regelbundet ska kontrollera att kraven för förvaring av kunders finansiella instrument uppfylls. 
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För att förenhetliga bestämmelsens ordalydelse föreslås att ordet företag i 2 mom. ersätts med 
uttrycket utomstående förvarare. Föreslagna 2 mom. innebär att artikel 3.3 i kommissionens 
delegerade direktiv sätts i kraft nationellt. Dessutom ska ett värdepappersföretag i princip för-
vara kundernas finansiella instrument hos en utomstående förvarare som står antingen under 
Finansinspektionens eller en annan myndighets tillsyn. Undantag från detta krav kan göras 
endast i det fall att det finansiella instrumentets eller en till detta anslutet sidotjänsts karaktär 
förutsätter att instrumentet förvaras i ett tredjeland där förvaring av finansiella instrument inte 
regleras i lag eller i det fall att en professionell kund skriftligen ber om det. 

Enligt föreslagna 3 mom. ska ett värdepappersföretag i ett avtal med en utomstående förvarare 
säkerställa att äganderätten till kundmedlen är klar också i det fall att den utomstående förva-
raren blir insolvent. 

3 §. Förvaring av kundmedel. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så att den bättre mots-
varar innehållet. Uttrycket placera i den gällande lagen har eventuellt i onödan styrt tillämpa-
rens uppfattning om huruvida det är tillåtet att i egentlig mening investera kundernas pen-
ningmedel, vilket inte varit avsikten med den gällande bestämmelsen. Dessutom föreslås att 1 
mom. ändras med anledning av att det gjorts flera ändringar i Europeiska centralbankens för-
ordning. Paragrafens 1 mom. stämmer efter ändringen överens med gällande 9 kap. 3 § 1 
mom. samt med artiklarna 4.1 och 4.2 i kommissionens delegerade direktiv. Enligt artikel 4.2 i 
kommissionens delegerade direktiv förutsätts det att värdepappersföretagen säkerställer att 
kunderna uttryckligen har gett sitt samtycke till att deras medel placeras i en sådan penning-
marknadsfond som avses i paragrafen. 

Paragrafens 2 mom. stämmer huvudsakligen överens med gällande 2 mom. och med artikel 4.2 
i kommissionens delegerade direktiv. På motsvarande sätt som enligt 2 § 1 mom. ska värde-
pappersföretaget regelbundet bedöma om kraven på förvaring av kundmedlen är uppfyllda. 
Det föreslås att gällande 3 mom. upphävs på grund av att momentet överlappar 1 § 2 mom. 
Slopandet av momentet inverkar inte på skyldigheten att hålla kundmedel åtskilda. 

Paragrafens nya 3 mom. stämmer överens med artikel 4.3 i kommissionens delegerade direk-
tiv. Ett värdepappersföretag får förvara högst 20 procent av de penningmedel som det innehar 
hos ett företag som hör till samma koncern. Detta krav kan emellertid åsidosättas om värde-
pappersföretaget kan visa att kravet inte står i proportion till arten och omfattningen av värde-
pappersföretagets verksamhet eller om beloppet av de förvarade kundmedlen är litet. Avvikel-
sen från kravet får emellertid inte ha sådana konsekvenser att kundskyddet försvagas. Värde-
pappersföretaget ska regelbundet bedöma om förutsättningarna för avvikelse från diversifie-
ringskravet är uppfyllda och för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning.

Paragrafens 4 mom. motsvarar 4 mom. i den gällande lagen och artikel 4.1 i kommissionens 
delegerade direktiv. 

4 §. Förfogande över rättigheter som avser kunders finansiella instrument eller kundmedel.
Den föreslagna bestämmelsen innebär att artikel 16.8 i MiFID II och artikel 5 i kommission-
ens delegerade direktiv sätts i kraft. 

I paragrafens rubrik och materiella innehåll föreslås ändringar för att de bättre ska motsvara 
direktivets ordalydelse samt i syfte att förstärka investerarskyddet. Antalet olika typer av 
rättshandlingar är stort och i viss mån svårt att förutse när det gäller ett dynamiskt område som 
finansmarknaden. Från omsättningens synpunkt har uttryckligen avyttringen en central bety-
delse som dispositionsåtgärd. En kunds rättigheter till ett finansiellt instrument kan avyttras, 
upphävas eller användas som säkerhet. Den gällande lagens uttryck ”pantsättning eller avytt-
ring” är onödigt snävt och därför föreslås att paragrafens rubrik ändras så den avser förfo-
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gande över rättigheter till kunders finansiella instruments eller kundmedel. Det föreslås att till 
paragrafens 1 mom. utöver pantsätta eller avyttra fogas uttrycket ”annat rättsligt förfogande”. 
Vidare föreslås att till bestämmelsen i överensstämmelse med artikel 5.1 i kommissionens de-
legerade direktiv fogas ett förbud mot att utan en kunds uttryckliga samtycke förfoga över 
kundens finansiella instrument för en tredjeparts räkning. Också en professionell kund ska ge 
samtycket skriftligen.

Paragrafens 2 mom. stämmer överens med den gällande lagens bestämmelser och med det 
momentet sätts artikel 5.2 i kommissionens delegerade direktiv i kraft nationellt. 

Paragrafens nya 3 mom. stämmer överens med artikel 2.4.1 i kommissionens delegerade direk-
tiv. Enligt den föreslagna bestämmelsen är sådana säkerhetsintressen, panträttigheter och 
kvittningsrättigheter som ger en tredjepart möjlighet att förfoga över kundmedel och som inte 
avser kunden eller tillhandahållande av tjänster till kunden tillåtna endast då detta krävs enligt 
lagstiftningen i ett sådant tredjeland där kundmedlen förvaras. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar 4 mom. i den gällande lagen, men hänvisningarna till en clea-
ringorganisation och en utländsk clearingorganisation föreslås bli ersatta med en hänvisning 
till en värdepapperscentral. Orsaken till ändringen är att begreppet clearingorganisation genom 
lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamhet upphävs i den nationella lagstiftning-
en. 

Det föreslås att paragrafens 5 mom. förtydligas genom att på motsvarande sätt som i 1 mom. 
tillfogas uttrycket ”annars i rättsligt hänseende förfoga över”.

Det föreslås att 3 mom. i den gällande bestämmelsen upphävs som obehövligt, eftersom vär-
depappersföretag med stöd av föreslagna 10 kap. 11 § ska bevara uppgifter om order som av-
ser finansiella instrument i fem års tid. 

4 a §. Avtal om finansiell äganderättsöverföring. Denna paragraf är ny.

I paragrafens 1 mom. föreskrivs att ett värdepappersföretag ska säkerställa att avtal om finan-
siella äganderättsöverföring ingås endast då det är motiverat eller då ingen annan säkerhet som 
kunden erbjuder är lämplig för att säkerställa att kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot 
värdepappersföretaget. Motiveringen till denna begränsning är att avtal som innebär finansiell 
äganderättsöverföring försvagar kundskyddet. Genom bestämmelsen säkerställs det sålunda 
att det råder ett tillräckligt starkt samband mellan kundens förpliktelser gentemot värdepap-
persföretaget och en säkerhet som innebär överföring av äganderätt. Vidare föreskrivs det att 
beloppet av de kundmedel som överförs inte får vara obegränsat eller avsevärt mycket större 
än kundens skyldighet gentemot värdepappersföretaget. Vid övervägandet av huruvida ett sä-
kerhetsarrangemang som innebär överföring av äganderätten ska utsträckas till alla eller end-
ast en del av kundens tillgångar eller finansiella instrument, får vid bedömningen inte beaktas 
kundens övriga skyldigheter gentemot värdepappersföretaget. Med övriga skyldigheter avses i 
detta sammanhang andra åtaganden än de som avser investeringstjänsterna i fråga, exempelvis 
bostads- eller konsumtionskrediter, som kan bli aktuella då ett kreditinstitut erbjuder investe-
ringstjänster. Genom bestämmelsen säkerställs det att kundens åtaganden gentemot värdepap-
persföretaget uttryckligen sammankopplas med åtaganden som hänför sig till det finansiella 
instrumentet. Bestämmelsen stämmer överens med artiklarna 6.1 och 6.2 i kommissionens de-
legerade direktiv. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är emellertid inte att begränsa användningen av såd-
ana säkerheter i samband med derivattransaktioner som är vanligt förekommande på finans-
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marknaden utan att uppmärksamma värdepappersföretagen på att kunderna inte får avkrävas 
överstora säkerheter. 

Paragrafens 2 mom. stämmer överens med artikel 6.3 i kommissionens delegerade direktiv och 
i momentet föreskrivs att värdepappersföretaget ska upplysa professionella kunder och god-
tagbara motparter om de risker som är förenade med arrangemangen samt om effekten på 
kundskyddet. 

Genom föreslagna 3 mom. genomförs artikel 16.10 i MiFID II där det föreskrivs att ett värde-
pappersföretag inte får ingå avtal om äganderättsöverföring med icke-professionella investe-
rare. Enligt förslaget får ett värdepappersföretag sålunda ingå avtal om äganderättsöverföring 
endast med professionella kunder. 

En fysisk person kan emellertid på egen begäran i enlighet med lagens 1 kap. 23 §, under vissa 
förutsättningar som föreskrivs i lagen bli klassificerad som professionell kund. En fysisk per-
son som klassificerats som professionell investerare är i samband med finansiella säkerhetsar-
rangemang som innebär överföring av äganderätten i en sämre ställning än en institutionell in-
vesterare med tanke på investerarskyddet. 

I lagen om finansiella säkerheter förskrivs det om säkerheter som grundar sig på överföring av 
äganderätt. Den lagen tillämpas emellertid inte på fysiska personer. Detta innebär att i en situ-
ation där en fysisk person vill bli klassificerad som professionell kund ska lagen om finansi-
ella säkerheter inte tillämpas på en säkerhet som den personen ställt. 

Den gällande lagen om finansiella säkerheter hindrar inte säkerhetsarrangemang utanför la-
gens tillämpningsområde. Rättsverkningarna av sådana arrangemang utanför lagens tillämp-
ningsområde bestäms i avsaknad av uttrycklig lagstiftning om saken i enlighet med allmänna 
civilrättsliga principer. Detta innebär sålunda att det är osäkert huruvida arrangemanget är ju-
ridiskt godtagbart eller bindande gentemot en tredjepart. Inte heller de bestämmelser om 
skydd för kundmedel som ingår i lagen om investeringstjänster är tillämpliga eftersom det är 
fråga om en fordran och inte om kundmedel. I en situation där ett värdepappersföretag blir in-
solvent är en investerare dessutom i en sämre ställning eftersom investeraren inte får sina till-
gångar separerade på grund av skyldigheten särredovisa kundmedel, utan har statusen av en 
vanlig borgenär utan förmånsrätt. 

5 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. På motsvarande sätt som enligt 
den gällande lagen ska Finansinspektionen utfärda de föreskrifter om förvaring och annan 
hantering av kundmedel som behövs för att genomföra kommissionens delegerade direktiv till 
den del som bestämmelsen inte ingår i lagen. Finansinspektionens föreskrifter än i huvudsak 
bättre lämpade än lagstiftning när det gäller att tekniskt och i detalj genomföra en reglering 
som ingår i ett delegerat direktiv. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare före-
skrifter om innehållet i kundmedel. 

6 §. Revisorsutlåtande. Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 9 kap. 6 § i den gällande la-
gen och med den genomförs artikel 8 i kommissionens delegerade direktiv om de externa revi-
sorernas rapporter. I den gällande lagen föreslås emellertid en sådan ändring att det är värde-
pappersföretagets revisor som ska rapportera om värdepappersföretagets åtgärder för förvaring 
och hantering av kundmedel. Den föreslagna bestämmelsen stämmer överens med 12 kap. 5 § 
i kreditinstitutslagen och med 6 § 6 mom. i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009). 
Trots att revisorer inte hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt föreskrivs i 9 kap. 2 § i re-
visionslagen (1141/2015) om Revisionstillsynens och Finansinspektionens tillsynssamarbete. 

RP 151/2017 rd



159

Dessutom föreslås att den gällande bestämmelsen om skyldigheten att lämna in ett revisorsut-
låtande för varje kalenderår ändras så att skyldigheten avser inlämnande av ett revisorsutlå-
tande minst en gång per år. Revisorn blir då skyldig att vid behov ta ställning till rapporte-
ringsskyldigheten också vid andra tidpunkter än en gång per år.

9 §. Tillämpning på filialer till värdepappersföretag i tredjeländer av bestämmelserna om för-
varing och annan hantering av kundmedel och bestämmelserna om tillsättning av ombud. Det 
föreslås att denna paragraf upphävs som obehövlig. 

10 §. Värdepappersföretags informationsskyldighet om förvaring och annan hantering av 
kundmedel. Genom denna nya paragraf den genomförs artikel 2.5 i kommissionens delegerade 
direktiv. Värdepappersföretag ska lämna uppgifter på begäran av Finansinspektionen eller 
andra behöriga myndigheter, konkursförvaltare, utredare vid saneringsförfarande, utsök-
ningsmyndigheter och Verket för finansiell stabilitet. Myndigheterna ska ges information som 
specificerar kundmedlen, om avtal som ingåtts om förvaring av kundmedel samt om utomstå-
ende förvarare och leverantörer av utkontrakterade tjänster. 

Värdepappersföretaget ska dessutom lämna uppgifter om de personer som ansvarar för förva-
ring och annan hantering av kundmedel samt om avtal som är relevanta för att fastställa ägan-
derätten till kundmedel. Begreppet äganderätt ska förstås i vidsträckt bemärkelse, så som av-
ses i kommissionens delegerade direktiv. Med äganderätt avses sålunda i denna paragraf ex-
empelvis i fråga om penningmedel fordringsrätt samt i fråga om finansiella instrument kontor-
ätt enligt lagen om värdepapperskonton. 

11 §. Styrnings- och förvaltningsarrangemang för förvaring av kundmedel. Denna nya para-
graf bygger på artikel 7.1 i kommissionens delegerade direktiv. Värdepappersföretag ska utse 
en person som har tillräcklig kompetens och befogenhet att ansvara för att förpliktelser i an-
slutning till förvaring av kundmedel uppfylls. När värdepappersföretagen bedömer om det i 
paragrafen är fråga om en heltidssyssla, eller om samma person inom samma bolagsstruktur 
kan arbeta i flera bolag, ska kundskyddets betydelse och regleringens syfte tas i beaktande. 
Avsikten är att bestämmelsen ska vara flexibel för att diversiteten i olika typer av värdepap-
persföretags verksamhet ska kunna beaktas också med proportionalitetsprincipen som ut-
gångspunkt. 

Behörigheten att meddela föreskrifter i enlighet med 5 § i lagen om Finansinspektionen gäller 
för sin del också sådana närmare föreskrifter som förutsätts för genomförande av artikel 7 i 
kommissionens direktiv. Finansinspektionen kan precisera vilka kriterier ett värdepappersföre-
tag ska beakta vid bedömningen av om ett uppdrag är av heltidskaraktär eller om en och 
samma person kan ansvarar för större helheter.

Finansinspektionen kan i föreskrifterna också beakta de mål som uppställs för bestämmelsen i 
direktivets ingress (stycke 5). 

III AVDELNINGEN FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGSFONDEN

10 kap. Förfaranden i kundförhållanden

På grund av det stora antalet ändringar som föreslås i lagens 10 kap. skrivs kapitlet om i sin 
helhet. I kapitlet föreslås inte liksom i den gällande lagen att det föreskrivs om tillämpning av 
bestämmelserna på utländska värdepappersföretag (14 §). I flera fall föreskrivs dessutom när-
mare om de föreslagna bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller 
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organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för 
tillämpning av det direktivet. 

1 §. Klassificering av kunder och avtal om kunders ställning. Kapitlets 1 § stämmer huvudsak-
ligen överens med gällande 10 kap. 1 §. I kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/565 föreskrivs närmare om klassificering av kunder.

2 §. Allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och 
sidotjänster. I paragrafens 1 mom. föreslås i överensstämmelse med direktivets artikel 24.3 en 
komplettering enligt vilken värdepappersföretagets information i sin helhet ska vara opartisk 
och tydlig. I paragrafens 2 mom. föreslås i överensstämmelse med gällande 4 mom. en be-
stämmelse om marknadsföring av investerings- och sidotjänster.

I direktivets artikel 16.3 finns generella bestämmelser om produktgodkännandeprocessen som 
regleras i direktivets artikel 24.2 samt om sådana värdepappersföretags skyldigheter som ut-
vecklar och distribuerar produkter. Det föreslås att bestämmelserna sätts i kraft genom 7 kap. 
7 §. 

Bestämmelserna i den gällande paragrafens 2 och 3 mom. har samband med incitamentsar-
rangemang som det föreskrivs närmare om i nya 6 §.

Paragrafens nuvarande 5 mom. blir 3 mom. när det i fråga om ersättningsfondens investerar-
skydd hänvisas till 11 kap. 25 §. 

3 §. Avtal om investeringstjänster. Enligt direktivets artikel 25.5 ska värdepappersföretaget 
upprätta en dokumentation som innehåller de mellan värdepappersföretaget och kunden över-
enskomna handlingarna där parternas rättigheter och skyldigheter anges, samt övriga villkor 
för värdepappersföretagets tillhandahållande av tjänster till kunden. Avtalsparternas rättigheter 
och skyldigheter kan som hänvisningar tas in i andra handlingar eller juridiskt bindande texter. 
Bestämmelsens förpliktelser framgår av gällande 10 kap. 3 § 1 mom. som emellertid precise-
ras i överensstämmelse med direktivet och kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/565 så att avtal ska upprättas med samtliga kunder, inklusive professionella kunder, och 
om samtliga investeringstjänster, utom investeringstjänster av engångskaraktär, om de inte er-
bjuds regelbunden lämplighetsbedömning. Bestämmelser om kundavtal finns dessutom i arti-
kel 58 i den nämnda förordningen. Bestämmelser om innehållet i information som på ett var-
aktigt sätt ska tillhandahållas kunder innan investeringstjänster tillhandahålls finns dessutom i 
5, 6 och 7 §.

4 §. Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet. I direktivets artikel 25 finns noggrannare 
bestämmelser om bedömning av produkter som tillhandahålls kunder och bedömning av lämp-
lighet och passande rapportering till kunder. Paragrafens rubrik har ändrats så att den är mera 
informativ än rubriken i gällande 10 kap. 4 §. I paragrafens 1 mom. nämns i överensstämmelse 
med direktivet begreppet risktolerans för att understryka kundernas riskbenägenhet i förhål-
lande till deras förmåga att bära förluster. I stycke 81 i direktivets ingress utreds begreppet 
korsförsäljning som kan ge kunder fördelar men också situationer där kundens intresse inte 
beaktas på ett tillfredsställande sätt. Som exempel på korsförsäljning nämns kopplingsförbe-
håll där två eller flera finansiella tjänster säljs tillsammans i ett paket och minst en av dessa 
tjänster inte är tillgänglig separat. Som exempel på paketförsäljning nämns en praxis där två 
eller flera finansiella tjänster säljs tillsammans i ett paket, men där var och en av tjänsterna 
också kan köpas separat. I direktivets artikel 4.1.42 definieras korsförsäljning som erbjudande 
av en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket 
eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket. 
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Till paragrafens 1 mom. fogas enligt förslaget de mot gällande reglering svarande precise-
rande bestämmelserna i artiklarna 25.2 och 25.3 enligt vilka vid bedömningen av lämpligheten 
ska beaktas kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förluster, och investe-
ringsmål, inbegripet risktoleransen. Dessutom ska det säkerställas att om rekommendationen i 
samband med investeringsrådgivningen omfattar ett paket av kombinerade tjänster eller pro-
dukter, ska hela kombinationen vara lämplig för kunden. När värdepappersföretag tillhanda-
håller investeringsrådgivning med rekommendation om ett paket av kombinerade tjänster eller 
produkter enligt artikel 24.11 ska hela det kombinerade paketet vara lämpligt för kunden.

I paragrafens 2 mom. stryks uttrycket förvaring av finansiella instrument, som enligt förslaget 
inte längre är en beställningstjänst. I 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 25.3 
en bestämmelse där det föreskrivs att när ett värdepappersföretag tillhandahåller andra inve-
steringstjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning ska det ställa frågor till kun-
den och därefter bedöma hur instrumenten eller tjänsterna är ändamålsenliga för kunden. Om 
en kombination av tjänster eller produkter planeras ska kombinationens lämplighet bedömas i 
dess helhet. Om värdepappersföretaget utifrån vad kunden uppgett anser att ett finansiellt in-
strument eller en tjänst inte är ändamålsenlig för kunden ska värdepappersföretaget varna 
kunden. Om kunden inte ger tillräckliga uppgifter eller vägrar lämna begärd information, ska 
värdepappersföretaget varna kunden för att det inte kan bedöma det finansiella instrumentets 
eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Varningen kan i samtliga nämnda situationer ges 
i standardform. 

Till paragrafens 3 mom. ska enligt förslaget fogas bestämmelser om handelsplatser, alternativa 
investeringsfonder, strukturerade fondföretag enligt artikel 36.1 andra stycket i kommission-
ens förordning (EU) nr 583/2010 samt om strukturerade insättningar. Om en investeringstjänst 
enbart består av utförande eller mottagande och vidarebefordran av kundorder med eller utan 
sidotjänster, med undantag för beviljande av krediter eller lån i enlighet med avsnitt B punkt 2 
i bilaga I till direktivet om marknader för finansiella instrument, som inte omfattar befintliga 
kreditlimiter för kundernas lån, transaktionskonton och kontokrediter, får investeringstjänster 
tillhandahållas utan bedömning av en kunds investeringskunskaper och erfarenheter om alla 
de förutsättningar som räknas upp i 3 mom. är uppfyllda. Villkoren räknas upp i artikel 25.4 
och de avser sådana finansiella instrument som nämns i artikel 25.5 a styckena i—vi. Förteck-
ningen stämmer huvudsakligen överens med gällande förteckning över finansiella instrument i 
4 §. I direktivet preciseras begreppet fonder som klassificeras som icke-komplexa finansiella 
instrument och som i princip omfattar aktier eller andelar i fondföretag som avses i direktivet 
om investeringsfonder, med undantag av aktier eller andelar i strukturerade fondföretag. Be-
greppet strukturerade fondföretag definieras i artikel 36.1 i förordning (EU) nr 583/2010. Re-
gleringen i förteckningens punkt 4 gäller enligt direktivets artikel 25.4 a stycke iv inte struktu-
rerade investeringsfonder och fondföretag. Förteckningens punkt 1 gäller inte aktier eller an-
delar i företag för kollektiva investeringar som inte är sådana fondföretag som avses i direkti-
vet om investeringsfonder. 

Som likvärdiga med reglerade marknader enligt artikel 25.4 a andra stycket i MiFID II betrak-
tas de tredjelandsmarknader för vilka kommissionen på begäran av medlemsstatens behöriga 
myndighet har fattat ett likvärdighetsbeslut enligt artikel 5 i den förordning (EU) nr 182/2011 
som det hänvisas till i artikel 89 a punkt 2 i ändringsdirektivet till MiFID II. 

Till paragrafen ska enligt förslaget också fogas ett nytt 4 mom. där det förutsätts att ett värde-
pappersföretag i enlighet med direktivets artikel 25.4 d i situationer som avses i 3 mom. ska 
uppfylla sina förpliktelser i fråga om intressekonflikter när det tillhandahåller execution only -
tjänster.
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5 §. Värdepappersföretags informationsskyldighet. I direktivets artikel 24 finns bestämmelser 
om information till kunder som är utförligare än den gällande regleringen. Paragrafens 1 och 2 
mom. motsvarar direktivets artikel 24.4. I den gällande lagens 10 kap. 5 § 1 mom. och 2 mom. 
1—4 och 6 punkten finns innehållsmässigt delvis motsvarande bestämmelser. 

Föreslagna 1 mom. 4 punkten motsvarar gällande 2 mom. 5 punkten och därmed genomförs 
artikel 4 a tredje stycket i kommissionens delegerade direktiv. Hänvisningen till tillämpningen 
av lagen om värdepapperskonton och lagen om värdeandelskonton är nationell, men informa-
tiv till sin karaktär.

En nyhet i den föreslagna paragrafen är att informationsskyldigheten gäller i förhållande till 
värdepappersföretagets samtliga kunder, inte bara de icke-professionella som enligt gällande 5 
§. I föreslagna 1 och 2 mom. preciseras också informationens innehåll. Enligt 1 mom. ska 
kunden till exempel informeras om huruvida rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund 
eller inte. Om rådgivningen tillhandahålls på icke-oberoende grund ska kunden givetvis tydligt 
och begripligt underrättas om detta. I annat fall kan kunden få den uppfattningen att företaget 
inte har egna intressen i fråga om de produkter som det rekommenderar. Då ska kunden också 
tydligt informeras om att investeringsrådgivningen inte är baserad på en allmän analys av 
olika typer av finansiella instrument och att den således inskränker sig till värdepappersföreta-
gets egna produkter eller till produkter som tillhandahålls av enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.

Paragrafens 3 mom. stämmer överens med direktivets artikel 24.5 där det föreskrivs att in-
formationen ska tillhandahållas i en begriplig form på ett sådant sätt att kunder eller presum-
tiva kunder har rimlig möjlighet att förstå arten av och den risk som är förknippad med en in-
vesteringstjänst eller ett visst finansiellt instrument. Syftet med bestämmelsen är att kunderna 
ska vara välinformerade inför sina investeringsbeslut. Informationen kan lämnas i standard-
form. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar direktivets artikel 24.6 enligt vilken de förpliktelser som anges 
ovan inte gäller situationer där en investeringstjänst erbjuds som en del av en finansiell pro-
dukt för vilken det redan finns andra regler om kreditinstitut och konsumentkrediter avseende 
informationskrav.

Paragrafens 5 mom. gäller korsförsäljning i enlighet med artikel 24.11. När en investerings-
tjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse eller paket, ska värdepappersföretaget informera kun-
den om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat. Värdepappersföreta-
get ska tillhandahålla separata uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje komponent. 
Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en icke-
professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall att komponenterna 
väljs separat, ska värdepappersföretaget tillhandahålla en adekvat beskrivning av de olika 
komponenterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar riskerna. I 
stycke 81 i direktivets ingress konstateras det att korsförsäljning är en vanlig strategi för leve-
rantörer av finansiella tjänster till privatpersoner inom hela unionen. Sådan praxis kan ge icke-
professionella kunder fördelar men kan också utgöra metoder där kundens intresse inte beak-
tas på ett tillfredsställande sätt. 

6 §. Incitament. I nya 6 § föreslås i överensstämmelse med direktivets artiklar 24.7—24.10 be-
stämmelser om provisioner och incitament. I kapitel IV i kommissionens delegerade direktiv 
finns dessutom närmare bestämmelser om incitament. Förpliktelserna enligt det direktivet ska 
enligt förslaget huvudsakligen sättas i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter och till 
paragrafen fogas sålunda ett bemyndigande för Finansinspektionen. Enligt grundlagens 80 § 1 
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mom. ska genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyl-
digheter. Av denna anledning föreslås att i lagens 6 § föreskrivs om de grundläggande frågor 
som på grund av deras betydelse regleras i direktivet. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om sidotjänster och om alla andra investeringstjänster än ka-
pitalförvaltning och oberoende investeringsrådgivning i fråga om betalning eller mottagning 
av avgifter och provisioner. Den föreslagna bestämmelsen är strängare än den nuvarande ef-
tersom också icke-monetära förmåner kan anses vara incitament. Tillåtna är emellertid sådana 
betalningar och förmåner som är utformade för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till 
kunden och som inte försämrar värdepappersföretagets förutsättningar att uppfylla sina skyl-
digheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse. 
Bestämmelsen stämmer överens med artikel 24.9.1.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 11.2 i kommissionens direktiv 
om de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en avgift, provision eller en icke-monetär 
förmån som avses i 1 mom. ska anses vara utformad för att höja kvaliteten på den relevanta 
tjänsten till kunden. Finansinspektionen kan enligt bemyndigandet i kapitlets 16 § meddela 
närmare föreskrifter om de förutsättningar som föreskrivs i momentet, vilket innebär att en så-
dan betalning eller förmån som avses i bestämmelsen är avsedd att förbättra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds kunderna och att vara förenlig med kundernas intresse. Bemyndigandet 
att meddela föreskrifter omfattar således också meddelande av närmare föreskrifter om grun-
derna för tillhandahållande av sådana sidotjänster eller tjänster av bättre kvalitet som avses i 
artikel 11.2 i kommissionens direktiv, med beaktande av den icke-uttömmande förteckningen i 
artikel 11.2 a. I föreskrifterna kan på ett mera ändamålsenligt sätt beaktas också den fin-
ländska marknadens struktur och särdragen i de tjänster som tillhandahålls. 

Enligt paragrafens 3 mom. åläggs värdepappersföretag att i enlighet med artikel 24.9.2 samt 
artikel 11.5 b och c i kommissionens direktiv på förhand och i efterhand underrätta kunden om 
sådana incitament som avses i 1 mom. Till övriga delar ska artikel 11.5 i kommissionens di-
rektiv sättas i kraft genom Finansinspektionens föreskrifter. Enligt det föreslagna momentet 
ska kunden också underrättas om hur en ersättning, provision eller monetär eller icke-monetär 
förmån i samband med en investerings- eller sidotjänst överförs till kunden. Denna skyldighet 
gäller naturligtvis endast sådana situationer där en förmån överförs till kunden

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. ska vad som föreskrivs i 1 mom. inte tillämpas på 
betalningar eller förmåner i samband med tillhandahållande av vissa investeringstjänster. Be-
stämmelsen är baserad på direktivets artikel 24.9 tredje stycket. 

I den föreslagna paragrafens 5 mom. föreskrivs att när investeringsrådgivning tillhandahålls på 
oberoende grund ska värdepappersföretaget bedöma ett tillräckligt stort urval av finansiella in-
strument som är tillgängliga på marknaden. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 
24.7 a. I kommissionens förordning (EU) 2017/565 föreskrivs närmare om grunderna för be-
dömning av urvalet av finansiella instrument. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs om provisioner och andra sådana förmåner som avses i be-
stämmelsen i samband med kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning. Genom denna be-
stämmelse genomförs artikel 24.7 b i fråga om förbudet mot incitament vid investeringsråd-
givning på oberoende grund samt artikel 24.8 om förbud mot incitament i samband med egen-
domsförvaltning. När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investe-
ringsrådgivning på oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner eller 
monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon annan än en 
kund eller dennes företrädare. I momentet föreskrivs dessutom att avgifter, provisioner och 
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ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden och att värdepappersföretaget 
ska underrätta kunden om saken i enlighet med artikel 12.1 i kommissionens direktiv. 

I föreslagna 7 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artiklar 24.7 b och 24.8 om 
mindre icke-monetära förmåner som inte kan hänföras till tillämpningsområdet för förbudet 
mot incitament enligt 5 mom. Kunden ska emellertid alltid tydligt underrättas om förmånerna.

I paragrafens 8 mom. föreslås en mot artikel 24.10 svarande bestämmelse om ersättnings- eller 
bedömningsarrangemang som skulle kunna ge personalen incitament att rekommendera ett 
visst finansiellt instrument till en icke-professionell kund, när värdepappersföretaget kunde 
erbjuda ett annat finansiellt instrument som bättre skulle tillgodose den kundens behov. 

7 §. Rapportering till kunder. I direktivets artikel 25.6 föreskrivs om skyldigheten att rappor-
tera på ett varaktigt medium i synnerhet i samband med investeringsrådgivning och egen-
domsförvaltning. I fråga om rapportering i särskilda situationer föreslås bestämmelser i ka-
pitlets 7 § som motsvarar 5 § i den gällande lagen. 

Enligt paragrafens 1 mom. åläggs ett värdepappersföretag att på ett varaktigt medium lämna 
rapporter med beaktande av typen av och komplexiteten hos de aktuella finansiella instrumen-
ten och arten av den tjänst som tillhandahålls kunden, i överensstämmelse med artikel 25.6. 
Mera allmänna bestämmelser om saken finns i 5 § 4 mom. i den gällande lagen. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med samma artikel 25.6 att en bedömning 
av lämpligheten ska lämnas till kunden. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om användning av en teknik för distanskommunikation. En 
mera allmän bestämmelse om saken finns i 5 § 5 mom. i den gällande lagen. 

I paragrafens 4 mom. föreslås en bestämmelse om bedömning av lämpligheten i samband med 
kapitalförvaltning. Momentet stämmer överens med artikel 25.6.

I paragrafens 5 mom. föreslås på motsvarande sätt som enligt 5 § 2 mom. 5 punkten i den gäl-
lande lagen en bestämmelse som gäller information om hur kundmedel förvaras. 

I paragrafen föreslås ingen uttrycklig bestämmelse om skyldigheten att enligt paragrafens gäl-
lande 8 och 9 mom. informera om placeringsfonder eller alternativa investeringsfonder. Be-
stämmelser om informationsskyldigheten i fråga om sådana fonder finns i lagen om place-
ringsfonder samt i förordningen om paketerade och försäkringsbaserade investeringsproduk-
ter. 

Paragrafens 6 mom. motsvarar 5 § 10 mom. i den gällande lagen.

8 §. Omsorgsfullt utförande av order. Paragrafens 1 mom. stämmer huvudsakligen överens 
med 10 kap. 6 § 1 mom. i den gällande lagen men med en precisering för att motsvara direkti-
vets artikel 27.1 där de faktorer nämns som ska beaktas för att uppnå bästa möjliga resultat för 
kunderna. Bästa möjliga resultat för en icke-professionell kund fastställs med hänsyn till den 
totala ersättningen, som utgörs av priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i 
samband med utförandet av ordern, som ska inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig di-
rekt till orderns utförande, däribland handelsplatsens avgifter, clearing- och avvecklingsavgif-
ter och alla andra avgifter som betalats till tredjeparter som deltagit i utförandet av ordern. I 
syfte att erbjuda bästa möjliga resultat i enlighet med första stycket när det finns mer än en 
konkurrerande handelsplats som kan utföra en order avseende ett finansiellt instrument, ska 
värdepappersföretaget bedöma och jämföra de resultat för kunden som skulle uppnås på var 
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och en av de handelsplatser för utförande som finns upptagna i värdepappersföretagets riktlin-
jer för utförande av order och som har möjlighet att utföra den aktuella ordern. Vid bedöm-
ningen ska värdepappersföretaget även beakta sina egna provisioner och kostnaderna för utfö-
randet av ordern på var och en av de handelsplatser som kan komma i fråga för utförandet. 

I paragrafens nya 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 27.2 om inci-
tament och intressekonflikter. Ett värdepappersföretag får inte ta emot någon sådan ersättning, 
rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order till en viss handelsplats eller utförandeplats 
som skulle vara en överträdelse av de krav avseende intressekonflikter och incitament som fö-
reskrivs i denna lag. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs liksom i 2 mom. i den gällande lagen om principerna för utfö-
rande av order. Det föreslagna momentet stämmer överens med direktivets artikel 27.5. I rikt-
linjerna för utförande av order ska för varje klass av finansiella instrument anges uppgifter om 
de olika handelsplatser där värdepappersföretaget utför sina kundorder och de faktorer som 
påverkar valet av handelsplats för utförande. Riktlinjerna ska minst omfatta de handelsplatser 
som gör det möjligt för värdepappersföretaget att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat 
vid utförande av kundorder. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar 3 mom. i den gällande lagen kompletterat med bestämmelserna 
i direktivets artikel 27.5. Värdepappersföretaget ska förse sina kunder med lämplig informat-
ion om sina riktlinjer för utförande av order. Den informationen ska tydligt förklara, med till-
räckligt detaljerade uppgifter och på ett sätt som är lätt att förstå för kunder, hur order kommer 
att utföras av värdepappersföretaget för kundens räkning. Bestämmelsen föreslås kompletterad 
med kravet att värdepappersföretag i förväg ska inhämta ett godkännande från sina kunder be-
träffande riktlinjerna för utförande av order i enlighet med artikel 27.5. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar 4 mom. i den gällande lagen, kompletterat i överensstämmelse 
med direktivets artikel 27.5. Ett värdepappersföretag ska i förväg erhålla uttryckligt godkän-
nande från sina kunder innan det börjar utföra kundorder utanför en handelsplats. Värdepap-
persföretaget får inhämta sådant godkännande antingen i form av ett generellt godkännande el-
ler i samband med enskilda transaktioner. 

I paragrafens nya 6 mom. beaktas direktivets artikel 27.6 om offentliggörande av de främsta 
handelsplatserna. Värdepappersföretag som utför kundorder ska för varje klass av finansiella 
instrument varje år göra en sammanfattning av och offentliggöra de fem främsta handelsplat-
serna i fråga om handelsvolym där de utförde kundorder under föregående år och information 
om den uppnådda kvaliteten på utförandet. Avsikten med bestämmelsen är att säkerställa att 
kunderna kan följa hur order utförs på olika handelsplatser. 

I paragrafens nya 7 mom. beaktas direktivets artikel 27.7 enligt vilken värdepappersföretag ska 
övervaka och regelbundet bedöma hur deras system och riktlinjer fungerar i praktiken. Värde-
pappersföretagen ska meddela kunderna väsentliga förändringar av sitt system eller sina rikt-
linjer. 

I paragrafens nya 8 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 27.8 att vär-
depappersföretag på sina kunders begäran ska visa att de har verkställt deras order i enlighet 
med värdepappersföretagets riktlinjer för utförandet. 

9 §. Orderhantering. Denna paragraf motsvarar 10 kap. 7 § i den gällande lagen. Det föreslås 
att paragrafens 2 mom. preciseras så att det bättre stämmer överens med direktivets artikel 
28.1. I paragrafens 3 mom. hänvisas till 7 kap. 4 § i lagen om handel med finansiella instru-
ment, som motsvarar direktivets artikel 28.2.
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10 §. Kundorder från andra värdepappersföretag. Denna paragraf motsvarar 10 kap. 8 § i den 
gällande lagen. Det föreslås att paragrafens 1 mom. preciseras så att den bättre stämmer över-
ens med direktivets artikel 26 om tillhandahållande av tjänster via ett annat värdepappersföre-
tag. I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 26 andra 
stycket att ett värdepappersföretag ska kunna förlita sig på sådana rekommendationer rörande 
en tjänst eller transaktion som ett annat värdepappersföretag har gett kunden. I paragrafens 3 
mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 26 tredje stycket att ett värdepap-
persföretag som får order eller kundanvisningar av ett annat värdepappersföretag ansvarar för 
att ordern utförs. 

11 §. Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster. Denna paragraf stämmer överens 
med 10 kap. 9 § i den gällande lagen. Det föreslås att paragrafen preciseras så att den bättre 
stämmer överens med bestämmelsen om skyldigheten att bevara dokumentation i artiklarna 
16.6 och 16.7 nionde stycket i MiFID II. Paragrafens 2 mom. stryks såsom föråldrat. 

12 §. Inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation. Det föreslås 
att paragrafens och dess rubrik ändras. I gällande 10 kap. 10 § föreskrivs om inspelning av te-
lefonsamtal. Enligt lagens förarbeten motsvarar paragrafen 37 § i lagen om värdepappersföre-
tag (RP 32/2012 rd). Regleringen är baserad på artikel 51.4 i kommissionens direktiv om ge-
nomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument, som det hänvisas till i den 
sist nämnda lagen. Enligt artikeln ska dokumenteringsskyldigheten som avses i direktivet om 
marknader för finansiella instrument och kommissionens direktiv inte påverka medlemsstater-
nas rättigheter att ålägga värdepappersföretagen att spela in telefonsamtal eller bevara elektro-
nisk kommunikation som berör kundorder. 

I artikel 16.7 i MiFID II föreskrivs mera detaljerat än i den gällande lagen om inspelning av 
telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation. Enligt stycke 57 i direktivets in-
gress bör registreringarna säkerställa att det finns underlag för villkoren för varje order som 
kunder har lämnat och att dessa motsvarar de transaktioner som värdepappersföretaget har ut-
fört och påvisar beteenden som kan vara relevanta när det gäller marknadsmissbruk, inklusive 
när företaget handlar för egen räkning. Därför behövs registreringar av alla samtal när ett före-
tags företrädare handlar eller har för avsikt att handla för egen räkning. När en order förmedlas 
av kunderna genom andra kanaler än telefon bör sådana meddelanden ske på ett varaktigt me-
dium som brev, e-post eller dokumentation av order som läggs vid möten. Innehållet i rele-
vanta samtal vid personliga möten med en kund kan dock dokumenteras med skriftliga proto-
koll eller anteckningar. Sådana order bör anses vara likvärdiga med dem som tas emot via te-
lefon. När protokoll förs vid personliga möten med kunderna bör medlemsstaterna säkerställa 
att lämpliga skyddsåtgärder finns för att se till att kunden inte står som förlorare till följd av att 
protokollet på ett felaktigt sätt dokumenterar samtalet mellan parterna. 

Enligt stycke 57 i ingressen är det för att skapa rättssäkerhet om skyldighetens räckvidd lämp-
ligt att tillämpa den på all utrustning som tillhandahålls av företaget eller som värdepappersfö-
retaget tillåter användning av och att kräva att värdepappersföretagen vidtar rimliga åtgärder 
för att säkerställa att ingen privatägd utrustning används i fråga om transaktioner. Vidare kon-
stateras att de registreringarna bör stå till de behöriga myndigheternas förfogande, när de ska 
utföra sina tillsynsuppgifter och vidta efterlevnadsåtgärder enligt det här direktivet och enligt 
förordning (EU) nr 600/2014, förordning (EU) nr 596/2014 och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/57/EU för att hjälpa de behöriga myndigheterna att identifiera beteenden 
som inte är förenliga med den rättsliga ramen för värdepappersföretags verksamhet. Av de 
skälen är det lämpligt att i direktivet fastställa principerna för en generell ordning avseende in-
spelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation som berör kundor-
der.
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I paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken värdepappersföretag ska bevara 
inspelningar av telefonsamtal och elektronisk kommunikation som har samband med transakt-
ioner. Skyldigheten gäller åtminstone sådana samtal och meddelanden som har samband med 
värdepappersföretags transaktioner för egen räkning samt tillhandahållande av tjänster som 
gäller mottagande, förmedling eller utförande av kundorder. Förpliktelsen att spela in och be-
vara kommunikation gäller också sådana telefonsamtal och elektroniska meddelanden som är 
avsedda att leda till sådana transaktioner som avses i momentet, trots att samtalen och med-
delandena inte skulle leda till transaktionsavslut eller tillhandahållande av tjänster som avser 
order. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om värdepappersföretags skyldighet att vidta alla rimliga åt-
gärder för att spela in telefonsamtal som avses i 1 mom. och bevara relevant elektronisk kom-
munikation som görs, sänds eller tas emot med utrustning som värdepappersföretaget tillhan-
dahåller en anställd eller underleverantör eller som värdepappersföretaget accepterar eller till-
låter att en anställd eller underleverantör använder. Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att förhindra att anställda eller underleverantörer använder sådan privatägd utrust-
ning som värdepappersföretaget inte kan övervaka.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att ett värdepappersföretag ska informera nya och befintliga 
kunder om att sådan telekommunikation eller sådana telefonsamtal mellan värdepappersföre-
taget och dess kunder som leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in. Sådan 
information får tillhandahålla en gång, innan nya och befintliga kunder tillhandahållas investe-
ringstjänster. Enligt momentet får ett värdepappersföretag inte per telefon tillhandahålla inve-
steringstjänster eller investeringsverksamhet till kunder som inte i förväg har informerats om 
att deras telefonkommunikation eller telefonsamtal spelas in, eller om sådana investerings-
tjänster eller sådan investeringsverksamhet som rör mottagande, förmedling och utförande av 
kundorder. 

Enligt paragrafens 4 mom. får kunder lägga order via andra kanaler än sådana som avses i 1 
mom., men detta måste göras skriftligen eller på något annat varaktigt medium. Med detta av-
ses till exempel som brev, e-post eller dokumentation av order som läggs vid möten. Dessu-
tom föreskrivs i momentet att innehållet i samtal vid personliga möten ska bevaras. Enligt be-
stämmelsen ska innehållet i relevanta samtal vid personliga möten med en kund tillräckligt 
noggrant och heltäckande dokumenteras eller bevaras på annat sätt. Syftet med bestämmelsen 
är att trygga att ett värdepappersföretag vid behov i efterhand tillräckligt noggrant kan återge 
innehållet i kundsamtal. Enligt direktivets ingress (stycke 57) ska det säkerställas att lämpliga 
skyddsåtgärder finns för att se till att kunden inte står som förlorare till följd av att samtalet 
mellan parterna dokumenterats på ett felaktigt sätt. Skyldigheten gäller enligt paragrafen alla 
sådana samtal som är avsedda att leda till tjänster som gäller mottagande, vidarebefordran el-
ler utförande av kundorder, oberoende av om samtalen slutligen leder till att tjänster som avser 
kundorder tillhandahålls. Enligt momentet ska mottagna order anses vara likvärdiga med dem 
som tas emot via telefon.

Enligt paragrafens 5 mom. ska inspelningar av telefonsamtal och dokumenterad kommunikat-
ion på begäran tillhandahållas en kund. Dokumentationen ska bevaras i fem år och, på begäran 
av behöriga myndigheter, i högst sju år. 

Förslaget stämmer överens med artikel 16.7 i MiFID II.

Paragrafen kan i fråga om fysiska personer anses gälla också insamling av personuppgifter, in-
formation och rätten att granska uppgifter om sig själv. Bestämmelser om saken finns för när-
varande i personuppgiftslagen som är en sekundärt tillämplig lag, men situationen förändras 
den 25 maj 2018. Det datumet börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas. Förord-
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ningen ska i fortsättningen beaktas vid tolkningen och tillämpningen av den föreslagna para-
grafen. Det är också möjligt att den 12 § som nu föreslås i ett senare skede delvis måste juste-
ras för att den i fråga om fysiska personers rättigheter ska stämma överens med den nämnda 
förordningen. 

13 §. Transaktioner med godtagbara motparter. Denna paragraf motsvarar 10 kap. 11 § i den 
gällande lagen. I direktivets artikel 30 föreskrivs om transaktioner med godtagbara parter. 
Merparten av bestämmelserna i artikel 30.1 ingår i den gällande paragrafens 1 mom. Momen-
tet föreslås i överensstämmelse med direktivet kompletterat med ett krav på opartiskhet. Dess-
utom föreslås att tillämpningsområdet för momentets bestämmelser begränsas i överensstäm-
melse med direktivet. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar huvudsakligen direktivets artiklar 30.2 och 30.3. Till momentet 
ska emellertid enligt förslaget fogas bestämmelsen i direktivets artikel 30.3 enligt vilken vär-
depappersföretaget ska be en sådan godtagbar motpart som avses i bestämmelsen om en ut-
trycklig fastställelse av att motparten godkänner ställningen som godtagbar motpart. 

14 §. Transaktioner på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform. Försla-
get är baserat på artikel 53.4 i MiFID II och stämmer med undantag för preciseringen av para-
grafhnvisningen överens med 10 kap. 12 § i den gällande lagen. 

15 §. Behandling av kundklagomål. Föreslagna 15 § om behandling av kundklagomål motsva-
rar i stort sett gällande 10 kap. 13 §. Eftersom det i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2017/565 föreskrivs om sådana förfaranden i samband med interna kundklagomål som 
avses i den gällande paragrafens 1 mom., föreslås i 15 § inte längre några bestämmelser om 
interna förfaranden. I artikel 75 i MiFID II föreskrivs om behandling av kundklagomål utanför 
domstol. Enligt direktivet gäller regleringen uttryckligen konsumenter och konsumenttvister 
om investerings- och sidotjänster. Bestämmelsen om icke-professionella kunder i den gällande 
lagen om investeringstjänster omfattar konsumenter, vilket innebär att det i detta avseende inte 
finns något behov att ändra den gällande bestämmelsen. 

Direktivet om alternativt tvistlösning vid konsumenttvister (2013/11/EU, ADR-direktivet) har 
i Finland implementerats genom lagen om lösning av konsumenttvister utanför myndigheter. 
Försäkrings- och finansrådgivningen FINE har i Finland utsetts till sådant alternativt tvistlös-
ningsorgan som avses i ADR-direktivet. I samband med ADR-direktivet antogs förordningen 
(EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister (ODR-förordningen). Syftet 
med ODR-förordningen är att främja gränsöverskridande konsumenttvistlösning och till för-
ordningen ansluter sig ett samarbetsnätverk som täcker hela EU, i fråga om finansiella tjänster 
framför allt i samarbetsnätverket FIN-NET.

Paragrafens föreslagna 1 mom. motsvarar gällande 13 § 2 mom. och föreslagna 2 mom. mots-
varar gällande 13 § 3 mom. I paragrafens nya 3 mom. föreslås i överensstämmelse med direk-
tivets artikel 75.3 att Finansinspektionen ska åläggas att informera ESMA om det organ som 
avses i paragrafen. 

16 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. I denna paragraf föreskrivs om 
Finansinspektionens behörighet att i enlighet med kommissionens delegerade direktiv med-
dela närmare föreskrifter i fråga om kapitlets 6 §. Enligt momentets 1 punkt gäller behörighet-
en föreskrifter om förutsättningarna enligt 6 § 1 och 2 mom. för att en avgift eller förmån som 
avses i bestämmelsen är avsedd att förbättra kvaliteten hos den tjänst som tillhandahålls en 
kund och att den är förenlig med kundens intresse. Behörigheten gäller således genomförande 
av de bestämmelser som avses i artiklarna 11.2—11.4 i kommissionens direktiv. Enligt mo-
mentets 2 punkt gäller behörigheten att meddela föreskrifter förutsättningarna enligt 6 § 3 och 
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6 mom. när det gäller information till kunden om erhållna eller betalda avgifter eller förmåner 
samt om återbetalning av dem till kunden. Behörigheten att meddela föreskrifter avser till 
denna del de förpliktelser som föreskrivs i artiklarna 11.5 och 12.1 i kommissionens direktiv. 
Enligt momentets 3 punkt gäller behörigheten att meddela föreskrifter sådana mindre icke-
monetära förmåner som avses i 6 § 7 mom. och som det närmare föreskrivs om i artikel 12.3 i 
kommissionens direktiv. Enligt momentets 4 punkt avser behörigheten sådana incitament en-
ligt 6 § som har samband med investeringsanalyser. Behörigheten avser till denna del incita-
ment som har samband med sådana analyser som avses i artikel 13 i kommissionens direktiv. 

11 kap. Ersättningsfonden för investerarskydd

1 §. Medlemskap i ersättningsfonden. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. Det 
nya momentet motsvarar andra stycket i direktivets artikel 14 där det föreskrivs att skyldighet-
en som föreskrivs i första stycket ska anses vara fullgjord för strukturerade insättningar, om 
dessa utfärdas av kreditinstitut som är medlemmar i ett system för garanti av insättningar en-
ligt direktiv 2014/49/EU. Ett kreditinstitut blir skyldigt att ansluta sig till ersättningsfonden för 
investerare endast då institutet tillhandahåller investeringstjänster. Motsvarande skyldighet 
gäller också värdepappersföretag som tillhandahåller strukturerade insättningar som har emit-
teras av ett kreditinstitut.

Den gällande paragrafens 2 mom. blir enligt förslaget 3 mom. 

12 kap. Sekretess och kundkontroll

2 §. Utlämnande av sekretessbelagd information. Det föreslås att till paragrafens 4 mom. fogas 
en hänvisning till marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel. Dessutom föreslås 
i momentet en sådan precisering att sådana uppgifter som avses i bestämmelsen kan lämnas 
till en börs och till andra sådana handelsplatser som nämns i bestämmelsen också i syfte att 
trygga deras skyldighet att bevara information. Exempelvis i artikel 25 i MiFIR föreskrivs om 
marknadplatssoperatörers skyldighet att bevara information. 

13 kap. Filialetablering och tillhandahållande av tjänster till utlandet

1 §. Filialetablering i andra EES-stater eller användning av anknutna ombud. Det föreslås att 
paragrafen och dess rubrik ändras. Till rubriken fogas ett omnämnande om användning av an-
knutna ombud. Paragrafens 1 mom. ändras enligt förslaget i överensstämmelse med artikel 35 
i MiFID II så att anmälningsskyldigheten gäller också planerad användning av ett anknutet 
ombud som är etablerat i en annan EES-stat än Finland vid tillhandahållande av investerings-
tjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet och tillhandahållande av sidotjänster i 
EES-staten i fråga. Till momentets 1 punkt fogas ett omnämnande om skyldigheten att uppge 
den EES-stat där de anknutna ombud är etablerade som värdepappersföretaget har för avsikt 
att använda och där värdepappersföretaget inte har etablerat en filial. Momentets 2 punkt mot-
svarar den nuvarande 2 punkten. Till momentets 3 punkt fogas ett omnämnande av skyldighet-
en att uppge det anknutna ombudets namn. I momentets 4 punkt föreslås en sådan ändring att 
av anmälan ska framgå det anknutna ombudets organisationsstruktur och den planerade an-
vändningen av det ombudet, då värdepappersföretaget inte har etablerat någon filial. I momen-
tets 5 punkt föreslås en sådan ändring att av anmälan ska framgå filialens eller det anknutna 
ombudets adress. Enligt förslaget ska till momentet fogas en ny 6 punkt som motsvarar mo-
mentets nuvarande 5 punkt, med den kompletteringen att av anmälan ska framgå namnen på 
de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksamhet. 

Ordalydelsen i paragrafens 2 mom. justeras i överensstämmelse med artiklarna 35.3 och 35.4 i 
MiFID II. 
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I paragrafens 3 mom. föreskrivs utöver den nuvarande bestämmelsen om tidpunkten för inle-
dande av verksamheten. Bestämmelsen motsvarar artikel 35.6 i MiFID II. 

Paragrafens 4 och 5 mom. motsvarar 4 och 5 mom. i den gällande paragrafen. 

6 §. Tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater. I den gällande paragrafen föreskrivs om 
tillhandahållande av tjänster utomlands. Det föreslås att paragrafen och dess rubrik ändras så 
att där nämns tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater. I paragrafens 1 mom. föreskrivs 
att ett värdepappersföretag som utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland 
tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla 
sidotjänster, ska på förhand göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. I momentet fö-
reskrivs vad som ska framgå av anmälan. Om värdepappersföretaget avser att i EES-staten i 
fråga använda anknutna ombud som är etablerade i Finland ska ombudens namn framgå av 
anmälan. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs förutom om det grundläggande anmälningsförfarandet också 
om anmälningsförfarandet då värdepappersföretaget avser att använda i Finland etablerade 
anknutna ombud i en EES-stat som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska meddela namnen 
på de anknutna ombuden till tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-staten. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att ändringar i uppgifter som avses i 1 mom. ska anmälas till 
Finansinspektionen och om Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder som avses i 2 
mom. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om anmälningar i sådana fall då ett värdepappersföretag avser 
att erbjuda värdepappersföretag som är etablerade i någon annan EES-stat än Finland möjlig-
het att direkt delta i handel på en multilateral eller organiserad handelsplattform. Momentet 
motsvarar gällande 6 § 3 mom. med den kompletteringen att i momentet nämns också erbju-
dande av handel på en organiserad handelsplattform. 

I momentets 5 mom. föreskrivs om värdepappersföretagets skyldighet att underrätta Finansin-
spektionen om ändringar i uppgifter som avses i 4 mom. och om Finansinspektionens skyldig-
het att underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten om ändringarna. 

Förslaget motsvarar artikel 34 i MiFID II.

6 a §. Tillhandahållande av tjänster till tredjeländer. Det föreslås att till kapitlet fogas en ny 6 
a § enligt vilken ett värdepappersföretag som har för avsikt att utan filialetablering tillhanda-
hålla investeringstjänster som avses i bilaga I till MiFID II eller bedriva investeringsverksam-
het och tillhandahålla sidotjänster i ett tredjeland ska i god tid på förhand meddela Finansin-
spektionen vilka tjänster företaget avser att tillhandahålla eller vilken verksamhet det avser att 
bedriva samt i vilken stat och hur tjänster ska tillhandahållas. En anmälan ska göras också om 
det sker förändringar i dessa uppgifter. Förslaget motsvarar gällande 13 kap. 6 § 1 mom. om 
tillhandahållande av tjänster i utlandet. 

14 kap. Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag

3 §. Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och deras filialchefer. I hän-
visningarna i paragrafens 1 och 2 mom. föreslås tekniska ändringar till följd av de ändringar 
som föreslås i andra paragrafer. 
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15 kap. Administrativa påföljder

På grund av det stora antalet ändringar i 15 kap. föreslås att kapitlet skrivs om i sin helhet.

1 §. Ordningsavgift. I denna paragrafs hänvisningar föreslås ändringar till följd av ändringarna 
i andra paragrafer.

2 §. Påföljdsavgift. Paragrafens 1 mom. stämmer delvis överens med nuvarande 1 mom. I pa-
ragrafen räknas fortfarande upp de bestämmelser som liksom de nuvarande är baserade på nat-
ionellt övervägande. I paragrafens 2 mom. föreskrivs med undantag för bestämmelserna om 
ägartillsyn och bestämmelserna i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av 
finansiering av terrorism, liksom i gällande 2 mom. om påföljder som baseras på kreditinsti-
tutsdirektivet. I den nya lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism föreskrivs om överträdelse av bestämmelserna i fråga. Paragrafens 3 och 4 mom. 
motsvarar paragrafens gällande moment. I momentens paragrafhänvisningar föreslås endast 
tekniska preciseringar som avser de nya paragrafer som föreslås i lagen. I paragrafens 5 mom.
föreskrivs på motsvarande sätt som i gällande 5 mom. om överträdelse av bestämmelser i EU:s 
tillsynsförordning. 

I paragrafens 6 och 7 mom. föreslås bestämmelser om tillämpning av de bestämmelser om på-
följdsavgift som är baserade på MiFID II. I föreslagna 6 mom. ingår nationella bestämmelser 
som i fråga om tillämpningsområdet för bestämmelserna om påföljdsavgift är baserade på di-
rektivet, medan bestämmelserna i 7 mom. om tillämpningsområdet för bestämmelserna om 
påföljdsavgift är baserade på MiFIR. I fråga om de gärningar och försummelser som avses i 
momentet ska tillämpas de på direktivet baserade högre maximibeloppen för påföljdsavgiften. 
Bestämmelsen är baserad på direktivets artiklar 70.3 och 70.4, medan undantag för föreslagna 
6 mom. 9 punkten, som baseras på nationell prövning. Liksom i fråga om överträdelser som 
baserar sig på direktivet ska enligt förslaget tillämpas en strängare påföljdsavgift på överträ-
delser av paragrafens 1 mom. som gäller rapportering av överträdelser. Detta kan anses vara 
ändamålsenligt eftersom bestämmelsen har en synnerligen central betydelse med tanke på fö-
rebyggandet och uppdagandet av missbruk samt med tanke marknadens tillförlitlighet. Mot-
svarande lösning ingår i regeringens proposition till riksdagen med förslag till kreditinstitut-
slag och vissa lagar i samband med den (RP 39/2014 rd) där en påföljdsavgift av motsvarande 
storlek föreskrivs för överträdelse av motsvarande bestämmelser i kreditinstitutslagen och i 
lagen om investeringstjänster. 

I paragrafens 8 mom. föreslås en sådan precisering att bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i 
lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1, 2 och 5—7 mom. i denna paragraf, 
dessutom de närmare bestämmelser och föreskrifter samt förordningar och beslut som kom-
missionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument samt EU:s 
förordning om marknader för finansiella instrument. Det är befogat att i bestämmelsen också 
nämna med stöd av MiFID II och MiFIR antagna närmare bestämmelser och föreskrifter samt 
förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av den, eftersom det nämnda di-
rektivet och den nämna förordningen innehåller flera befogenheter för kommissionen att anta 
regleringar som kompletterar förordningen. Det är närmast fråga om förtydligande och preci-
serande regleringar eftersom det i princip ska anses vara fråga om överträdelse av lagens eller 
MiFIR:s bestämmelser också då det sker överträdelser av sådana närmare föreskrifter eller be-
stämmelser som antagits med stöd av de nämnda författningarna. Det är emellertid inte ända-
målsenligt att i momentet ta in en förteckning över förordningar som kommissionen antagit på
nivå 2 eftersom det finns flera tiotal sådana förordningar. 

I paragrafens 9 mom. föreslås en begränsning som avser skydd mot självkriminalisering. På 
grund av skyddet mot självkriminalisering föreslås att tillämpningsområdet för den bestäm-
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melse om påföljdsavgift som avses i momentet begränsas till endast sådana överträdelser av 
bestämmelserna om Finansinspektionens rätt att få information och granskningsrätt där det 
inte är fråga om brottsmisstankar. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i detta avseende 
den nuvarande regleringen av vitesföreläggande i 33 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektion-
en. Vid tolkningen av bestämmelsen är det emellertid skäl att beakta att principen om skydd 
mot självinkriminering som ingår i rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakon-
ventionen också i andra situationer i praktiken kan utgöra ett hinder för påförande av påföljd-
savgift. Detta är fallet till exempel i situationer där lämnande av uppgifter till Finansinspekt-
ionen eventuellt kan leda till att en straffprocess inleds eller till att det påförs en administrativ 
sanktion som de facto har karaktären av en straffrättslig påföljd. Det är oklart vilket förhållan-
det är mellan skyddet mot självinkriminering respektive administrativt tvång. Frågan om för-
hållandet mellan å ena sidan en i bestämmelsen avsedd persons skyldighet att medverka och å 
andra sidan skyddet mot självinkriminering samt innebörden av förbudet mot utnyttjande av 
material som eventuellt fåtts med stöd av skyldigheten att medverka, måste lösas i rättspraxis. 

I paragrafen föreslås inte längre någon bestämmelse som motsvarar gällande 7 mom. om led-
ningens personliga ansvar. Motsvarande bestämmelse ingår redan nu i lagen om Finansin-
spektionen. 

3 §. Påförande och verkställighet av administrativa påföljder. Denna paragrafs omnämnande 
av behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen ska enligt förslaget strykas, 
till följd av de ändringar som i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreslås i bestämmelserna 
om påförande av påföljdsavgift och om överklagande.

16 kap. Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §. Skadeståndsskyldighet. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Det föreslås 
att i paragrafens 1—3 mom. som en ersättningsgrund nämns också förfaranden som strider mot 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument samt mot förordningar och beslut 
som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknaden för finansiella instrument 
och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Dessutom föreslås att paragraf-
hänvisningarna i 2—4 mom. ändras i överensstämmelse med lagförslagets nya paragrafnumre-
ring. Paragrafens 5 mom. motsvarar nuvarande 5 mom. 

3 §. Brott mot tystnadsplikten. I denna paragraf föreslås en sådan genomgripande ändring att 
hänvisningen till redan tidigare upphävda 7 kap. 8 a § stryks.

Ikraftträdande

Ikraftträdandebestämmelse. Här föreskrivs om lagens ikraftträdande. Det föreslås att denna 
lag träder i kraft samtidigt som MiFIR ska börja tillämpas. Samtidigt föreslås en övergångsbe-
stämmelse.

Enligt 2 mom. ska de värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstill-
stånd som ger dem rätt att tillhandahålla investeringstjänster inklusive förvaring av finansiella 
instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i den lag som ändras, fortfarande ha rätt att tillhanda-
hålla förvaring av finansiella instrument som sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten. 
Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft göra en anteck-
ning om detta i registret över investeringstjänster enligt 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge 
värdepappersföretaget tillfälle att yttra sig innan anteckningen görs. 

Enligt 3 mom. ska i enlighet med övergångsbestämmelsen en näringsidkare, som till följd av 
undantagsbestämmelserna i 1 kap. 2 och 3 § i fråga om tillämpningsområdet kommer att om-
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fattas av tillståndsplikten i enlighet med 2 kap. 1 §, dock utan avbrott fortsätta med sin verk-
samhet medan verksamhetstillståndet behandlas, om det inte beslutas att verksamheten ska av-
slutas. 

Enligt 4 mom. kan Finansinspektionen bevilja undantag från den skyldighet som avses i artik-
larna 4 och 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 när det är fråga 
om ett värdepappersföretag som efter att de föreslagna lagarna trätt i kraft fått verksamhetstill-
stånd enligt lagen om investeringstjänster. Bestämmelsen är baserad på artikel 95 i MiFID II. 
Enligt artikel 95.1 a gäller undantagsmöjligheten uttryckligen sådana C6-
energiderivatkontrakt som avses i avsnitt C.6 i bilaga I till MIFID II och som ingåtts av en 
motpart som ska auktoriseras för första gången som värdepappersföretag från och med den 4 
januari 2018 eller senare. Enligt paragrafen kan Finansinspektionen enligt prövning bevilja fö-
retag som avses i denna paragraf undantag högst till den 3 januari 2021. Finansinspektionen 
ska utan dröjsmål underrätta ESMA om undantag enligt denna paragraf. Övergångsbestäm-
melsens datum som avses i direktivets artikel 95 har senarelagts i enlighet med direktivet om 
ändring av MiFID II.

I 5 mom. föreskrivs för tydlighetens skull att sådana årliga rapporter om privata transaktioner 
och om insiderregister som avses i den gällande lagen inte längre behöver lämnas in till Fi-
nansinspektionen för år 2017, eftersom det föreslås att skyldigheten att lämna in sådana rap-
porter upphävs.

1.2 Lagen om handel med finansiella instrument

I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf föreskrivs om lagens tillämpningsområde. Paragra-
fens 1 och 2 mom. motsvarar 1 kap. 1 § i den gällande lagen. Paragrafens 3 mom. innehåller en 
informativ hänvisningsbestämmelse enligt vilken lagens 8 och 9 kap. ska tillämpas på leveran-
törer av datarapporteringstjänster, inklusive på börser. Paragrafens 4 mom. innehåller en in-
formativ hänvisningsbestämmelse till MiFIR. Efter att MiFIR trätt i kraft ska i nämnda för-
ordning, utöver bestämmelserna om handel med finansiella instrument och publicering av in-
formation om sådan handel, föreskrivas om handeln och om offentliggörande av information i 
samband med den. Förordningen ersätter sålunda delvis den gällande lagen. MiFIR är i sig di-
rekt tillämplig rätt, vilket innebär att det är skäl att i den gällande lagen ta in formella hänvis-
ningsbestämmelser till förordningen i stället för till lagen. 

2 §. Definitioner. Definitionerna är baserade på respektive punkter i direktivets artikel 4. Defi-
nitionerna motsvarar i materiellt hänseende den gällande regleringen, med undantag för dem 
som behandlas nedan. Det föreslås att i definitionerna görs de tillägg och ändringar som direk-
tivet kräver. 

Följande med direktivet överensstämmande definitioner i 1 mom. är nya: tillväxtmarknad för 
små och medelstora företag i 9 punkten (artikel 4.12), små och medelstora företag i 10 punkten
(artikel 4.13), multilateralt system i 4 punkten (artikel 4.18), organiserad handelsplattform i 11 
punkten (artikel 4.23), handelsplats i 13 punkten (artikel 4.24), algoritmisk handel i 17 punkten
(artikel 4.39), matchad principalhandel i 18 punkten (artikel 4.38) samt definitionerna av be-
greppen ledning respektive verkställande ledning i 31 och 32 punkten. 

I 11 punkten definieras begreppet organiserad handelsplattform (organised trading facility, 
OTF) som kan drivas som en investeringstjänst av samma operatörer som avses i 5 kap. 1 §. I 
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lagen om investeringstjänster och i 5 kap. i denna lag föreskrivs om förutsättningarna för 
verksamhetstillstånd och om de krav som gäller för organisering av verksamheten. De är base-
rade på direktivets avdelning II. Organiserade handelsplattformar har vid sidan av multilate-
rala handelsplattformar uppkommit som oreglerade handelsplatser för vissa typer av finansi-
ella instrument. Enligt stycke 9 i motiveringen till direktivet är avsikten med direktivet att 
eliminera omotiverade skillnader mellan regleringarna av handelsplatserna. På en organiserad 
handelsplattform får handlas endast med obligationer, strukturerade finansiella produkter, ut-
släppsrätter eller derivat. Multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar 
och börsen är enligt denna paragrafs nya 4 punkt multilaterala system, i motsats till systema-
tisk internhandel som inte är en handelsplats. Systematisk internhandel är en särskild form av 
investeringstjänster som det föreskrivs om i denna lags 5 kap. I paragrafens 13 punkt definie-
ras begreppet handelsplats som en reglerad marknad, en multilateral eller en organiserad han-
delsplattform. I fråga om dessa handelsplatser gäller i vissa avseenden samma typ av regle-
ringar.

Det föreslås att i paragrafens 1 mom. 16 punkten ändras definitionen av begreppet systematisk 
internhandlare i överensstämmelse med direktivets artikel 4.20. 

I paragrafens 1 mom. 17 punkt definieras begreppet algoritmisk handel som avses handel med 
finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar. 
Vid sådan handel bestäms till exempel hur ordern ska initieras, tidpunkt, pris och kvantitet för 
ordern eller hur ordern ska behandlas efter det att den har lagts, med begränsat eller inget 
mänskligt ingripande. Algoritmisk handel inbegriper inte system som används endast för 

1) dirigering av order till en eller flera handelsplatser, 

2) expediering av order utan att några handelsparametrar fastställs, för bekräftelse av order el-
ler för 

3) bekräftelse av order eller för

4) bearbetning efter handeln av utförda transaktioner. 

I paragrafens 1 mom. 18 punkt definieras begreppet matchad principalhandel. Därmed avses 
en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett 
sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk. 

I paragrafens 1 mom. 19—24 punkt definieras de nya begreppen datarapporteringstjänster, le-
verantör av datarapporteringstjänster, tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrange-
mang, tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation, tillhandahållare av en godkänd 
rapporteringsmekanism och utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster. En leve-
rantör av datarapporteringstjänster ska till sin juridiska form vara ett aktiebolag. Bestämmel-
sen är ny. Den motsvarar artiklarna 4.1.52—4.1.54 och 4.1.63 samt bilaga I avsnitt D. Definit-
ionen av begreppet utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster är baserad på di-
rektivets artikel 60.2. 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. 27—29 punkt fogas motsvarande definitioner som i la-
gen om investeringstjänster av begreppen utländskt EES-värdepappersföretag, utländskt EES-
kreditinstitut och tredjelandsföretag. De nya definitionerna av begreppen ledning och verkstäl-
lande ledning fogas till 31 och 32 punkt. Definitionerna är desamma som i 1 kap. 12 a § i den 
gällande lagen om investeringstjänster. Definitionerna behövs för bestämmelserna om förvalt-
nings- och styrningssystem samt organisering av verksamheten. I 33 och 34 punkt definieras 
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begreppen limiterad order och likvid marknad i överensstämmelse med artiklarna 4.1.14 och 
4.1.25 i MiFID II.

Det föreslås att i paragrafens 2 mom. görs en precisering av begreppet systematisk internhand-
lare som avses i 1 mom. 16 punkten, för bedömning av handeln i enlighet med artikel 4.1.20 
andra punkten i MiFID II. 

I paragrafens 3 mom. föreslås i anslutning till 1 mom. 17 punkten en precisering av direktivets 
definition av algoritmisk handel. 

3 §. Annan lagstiftning som är tillämplig på börser. Denna paragraf motsvarar 1 kap. 3 § 1 
mom. i den gällande lagen. 

4 §. Europeiska unionens lagstiftning. I denna informativa paragraf föreskrivs vilka av Euro-
peiska unionens författningar som det hänvisas till i lagen. I paragrafen nämns också de be-
nämningar på författningarna som används i lagen. Paragrafen motsvarar huvudsakligen 1 
kap. 4 § i den gällande lagen, men paragrafens 1 och 2 punkt preciseras i överensstämmelse 
med de ändrade EU-författningarna. Dessutom föreslås att till paragrafen fogas en ny 6 punkt
om EU:s marknadsmissbruksförordning.

5 §. Bestämmelser som ska iakttas av operatörer av multilaterala system samt av systematiska 
internhandlare. Denna nya paragraf är baserad på direktivets artikel 1.7. Enligt paragrafens 1 
mom. ska inom alla multilaterala system iakttas bestämmelserna i någon av direktivets avdel-
ningar, antingen avdelning II som gäller multilaterala handelsplattformar (MTF) och organise-
rade handelsplattformar (OTF) eller avdelning III som gäller reglerade marknader. Vid syste-
matisk internhandel som inte hör till något multilateralt system ska iakttas avdelning III i för-
ordningen om marknader för finansiella instrument. 

I paragrafens 2 mom. finns en särskild bestämmelse om transaktioner som inte genomförs i ett 
multilateralt system eller hos en systematisk internhandlare. I samband med sådana transakt-
ioner ska till vissa delar iakttas bestämmelserna i avdelning III i EU:s förordning om mark-
nader för finansiella instrument. 

II AVDELNINGEN MARKNADSPLATSER FÖR FINANSIELLA 
INSTRUMENT

2 kap. Drift av reglerade marknader

1 §. Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet. I paragrafens 1 
mom. föreskrivs på motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 1 § 1 mom. om tillstånd 
för drivande av en reglerad marknad. I paragrafens 2—4 mom. föreskrivs huvudsakligen på 
motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 16 § om annan tillåten verksamhet till en 
börs. Då en börs bedriver annan sådan verksamhet som det hänvisas till i paragrafen ska den 
iaktta de särskilda bestämmelser i denna lag som gäller verksamheten i fråga. Paragrafens 2 
mom. ska emellertid uppdateras med de nya handelssystemen och datarapporteringstjänsterna 
enligt MiFID II. Föreslagna 3 och 4 mom. motsvarar 2 kap. 16 § 2 och 3 mom. i den gällande 
lagen. 

2 §. Börsens säte. Enligt denna paragraf ska en börs som driver en reglerad marknad ha sitt 
säte i Finland. Till åtskillnad från vad som föreskrivs i den gällande lagens 2 kap. 1 § 2 mom. 
behöver börsens huvudkontor inte vara beläget i Finland, men dess bolagsrättsliga säte måste 
fortfarande vara beläget i Finland.
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3 §. Firma. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i 2 kap. 2 § i den gällande la-
gen att ett företag som saknar tillstånd att bedriva börsverksamhet inte i sin firma eller annars 
för att beskriva sin verksamhet får använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs eller 
derivatbörs.

4 §. Ansökan om verksamhetstillstånd. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i 
den gällande lagens 2 kap. 3 § om en börs ansökan om verksamhetstillstånd och om utred-
ningar som ska fogas till den.

5 §. Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd. I denna paragraf föreskrivs hu-
vudsakligen på motsvarande sätt som i gällande 2 kap. 4 § om förutsättningarna för beviljande 
av verksamhetstillstånd kompletterade med krav som börsens ledning ska uppfylla samt ytter-
ligare med de förutsättningar som avses i artikel 45.7 i MiFID II.

6 §. Betydande ägares tillförlitlighet. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 
kap. 5 § i den gällande lagen om betydande ägares tillförlitlighet och om vilka omständigheter 
som ska beaktas vid bedömningen av tillförlitligheten. Bestämmelsen är baserad på direktivets 
artikel 46.1 där det föreskrivs att var och en som har möjlighet att direkt eller indirekt utöva ett 
betydande inflytande på förvaltningen av den reglerade marknaden ska vara lämplig i detta 
sammanhang. 

7 §. Tillståndsbeslut om inledande av en börs verksamhet. I denna paragraf föreskrivs på mot-
svarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 6 § om tillståndsbeslut och inledande av en börs 
verksamhet. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. som till innehållet stämmer 
överens med 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster där det föreskrivs om ett sådant 
bolags tillståndsansökan som auktoriserats i en annan EES-stat. Genom bestämmelsen genom-
föra artikel 84.2 i MiFID II i fråga om marknadsoperatörer.

8 §. Verksamhetstillstånd för europabolag. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt 
som i den gällande lagens 2 kap. 7 § om beviljande av verksamhetstillstånd för europabolag.

9 §. Registrering av verksamhetstillstånd. I denna paragraf föreskrivs om skyldigheten att an-
mäla verksamhetstillstånd för registrering. Paragrafen motsvarar 2 kap. 8 § i den gällande la-
gen. 

10 §. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt 
som i den gällande lagens 2 kap. 9 § om en börs ekonomiska verksamhetsförutsättningar. 

11 §. Anmälan om aktieförvärv. Denna paragraf motsvarar 2 kap. 10 § i den gällande lagen 
och är baserad på artikel 46.2 i MiFID II.

12 §. Förbud mot att förvärva aktier. I denna paragraf föreskrivs om Finansinspektionens rätt 
att förbjuda förvärv av ägarandelar som avses i 11 §. Paragrafen motsvarar 2 kap. 11 § i den 
gällande lagen och är baserad på direktivets artikel 46.2.

13 §. En börs bindningar. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i den gällande 
lagens 2 kap. 12 § om en börs bindningar. 

14 §. Återkallelse av verksamhetstillstånd. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt 
som i 2 kap. 13 § i den gällande lagen om återkallelse av en börs verksamhetstillstånd och 
hänvisas i enlighet med artikel 44.5 d i MiFID II till EU:s förordning om marknader för finan-
siella instrument samt till föreskrifter som meddelats med stöd av den. 
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15 §. Finansministeriets rätt att avbryta en börs verksamhet. I denna paragraf föreskrivs på 
motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 14 § om finansministeriets rätt att avbryta 
en börs verksamhet till följd av förändrad terminologi på så sätt att begreppen börs med verk-
samhetstillstånd respektive en reglerad marknad som tillståndspliktig verksamhet definieras 
skilt för sig. Finansministeriet kan i egenskap av tillståndsmyndighet avbryta den ena aktörens 
eller båda aktörernas verksamhet under de förutsättningar som nämns i paragrafen. Förutsätt-
ningarna är desamma som enligt den tidigare bestämmelsen. 

16 §. Tillförlitlighets- och kompetenskrav på börsledningen. I denna paragraf föreskrivs om de 
personliga tillförlitlighets- och kompetenskrav som ställs på börsens styrelsemedlemmar och 
på den verkställande ledningen. Bestämmelsen är baserad på artikel 45 i direktivet som har 
ändrats betydligt jämfört med MiFID I. De krav som ställs på ledningen är mera omfattande 
och detaljerade och dessutom påminner de om de krav som ställs på kreditinstituts ledning. 

Paragrafens 1—3 mom. är i stort sett oförändrade i sak jämfört med 2 kap. 15 § i den gällande 
lagen. Momenten föreslås emellertid bli uppdaterade i överensstämmelse med bestämmelserna 
i lagen om investeringstjänster. Dessutom föreslås att bestämmelsen om börsledningens kom-
petens överförs till en ny 18 §. Paragrafens 4 mom. där det föreskrivs om skyldigheten att un-
derrätta Finansinspektionen utvidgas i överensstämmelse med direktivets artikel 45.8 så att 
Finansinspektionen ska underrättas om all sådan information som berör börsledningen och 
som behövs för bedömningen av om ledningen uppfyller de krav som avses i 16—18 §. Para-
grafens 5 mom. motsvarar den gällande bestämmelsen. 

17 §. Börsledningens tidsdisposition. Denna nya paragraf är baserad på artikel 45 i direktivet. 
I paragrafens 1 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 45.2 a om de krav 
som ställs på den administrativa ledningens tidsdisposition. Samtidigt innehav av positioner i 
andra ledningsorgan ska vara tillåtet endast i den utsträckning som föreskrivs i paragrafen. Vid 
bedömningen av andra uppdrag ska beaktas personens individuella förhållanden samt arten 
och omfattningen av och komplexiteten i börsens verksamhet. 

18 §. Krav som gäller börsledningens sammansättning och arbete. Denna nya paragraf är ba-
serad på direktivets artiklar 45.1—45.3 och delvis på artikel 45.4.2 a. I paragrafens 1 mom. fö-
reskrivs i överensstämmelse med artikel 45.1 om den allmänna principen att börsledningen 
ska ha tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter för att kunna sköta sina uppgif-
ter. Enligt den sista meningen i artikeln ska sammansättningen av ledningsorganet sammanta-
get återspegla en tillräckligt bred uppsättning av erfarenheter. I direktivets artikel 45.5 före-
skrivs också om börsens skyldighet att vid rekryteringen främja mångfald i ledningsorganet. I 
momentet föreskrivs dessutom uttryckligen om kravet på kunskaper inom börsens verksam-
hetsområde i enlighet med artikel 45.2 b, som motsvaras av den sista meningen i gällande 15 § 
1 mom. I det momentet föreskrivs också i överensstämmelse med artikel 45.3 om skyldigheten 
att introducera styrelsemedlemmar. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 45.2 a om styrel-
sens skyldighet att för börsen godkänna verksamhetsprinciper i syfte att främja mångfald i sty-
relsens sammansättning.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 45.2 c att den en-
skilde styrelsemedlemmen i sitt uppdrag ska agera på ett oberoende sätt så att styrelsen effek-
tivt kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt övervaka och följa dess besluts-
fattande. Dessutom föreskrivs i överensstämmelse med artikel 45.4.3 om strävan att förhindra 
att enskilda medlemmar dominerar styrelsens beslutsprocess. I samma syfte föreskrivs också i 
paragrafens 6 mom. att styrelsemedlemmarna ska få tillgång till den information och de do-
kument som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Denna bestämmelse är baserad på arti-
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kel 45.6 tredje stycket. I paragrafens 4 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 45.6 
att styrelsen för börsen ska fastställa förvaltnings- och styrningssystem vars efterlevnad styrel-
sen i enlighet med 5 mom. ska övervaka. 

19 §. Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument. I paragrafens 1—3 mom. 
föreskrivs i stor utsträckning på motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 22 § om 
börsens revisorer samt om börsens skyldighet att tillställa Finansinspektionen vissa dokument. 
Det föreslås att till paragrafen i överensstämmelse med direktivets krav fogas ett nytt 4 mom. 
där det föreskrivs att 31 § i lagen om Finansinspektionen ska tillämpas också på börsen. Det 
föreslagna tillägget är baserat på artikel 77 i MiFID II.

20 §. Flyttning av en börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I denna para-
graf föreskrivs på motsvarande sätt som i 2 kap. 35 § i den gällande lagen om flyttning av en 
börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

21 §. En börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 36 § om 
en börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 kap. Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

1 §. Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad. I paragrafens 1 
mom. föreskrivs i överensstämmelse med 2 kap. 17 § 1 mom. i den gällande lagen om organi-
sering av verksamheten på en reglerad marknad. I paragrafens 2 mom. föreskrivs att en börs 
ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i anslut-
ning till börsverksamheten. Dessutom föreskrivs i momentet att börsen ska ha öppna och icke-
diskriminerade regler och förfaranden för att möjliggöra handel som är förenlig med god han-
delssed samt för att tillämpa opartiska grunder för effektivt utförande av order. Momentet 
stämmer överens med artiklarna 47.1 a och 47.1 d i MiFID II. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artiklarna 47.1 c och 48.1 i MiFID II 
om börsens förfaranden i störningssituationer. Börsen ska inrätta system, förfaranden och ar-
rangemang för att säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapa-
citet för att kunna hantera toppbelastning samt säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella driftsavbrott. Börsen ska också säkerställa att dess handelssystem regelbundet tes-
tas och omfattas av effektiva arrangemang för driftskontinuitet. Bestämmelsen är visserligen 
ny men börsens nuvarande verksamhetsprinciper stämmer redan överens med förslaget. 

I paragrafens 4 och 5 mom. föreskrivs i överensstämmelse med den gällande lagens 2 kap. 17 
§ 3 och 4 mom. om tillämpning av offentlighets- och språklagarna på en börs och dess hol-
dingföretag. 

I paragrafens 6 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 47.2 i MiFID II att en mark-
nadsoperatör inte får utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel 
genom matchad principalhandel. 

2 §. Börsens tillsynsuppgifter. I denna paragraf föreskrivs i princip på motsvarande sätt som i 
2 kap. 18 § i den gällande lagen om börsens tillsynsuppgifter, med sådana preciseringar att pa-
ragrafen stämmer överens med artikel 54 i MiFID II. I paragrafens 1 mom. föreslås en hänvis-
ning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Genom paragrafens 2 och 3 mom. genomförs ar-
tikel 54.2 i MiFID II. Paragrafens 2 mom. föreslås bli så ändrat att börsen utan obefogat 
dröjsmål ska underrätta Finansinspektionen om förfaranden som strider mot börsreglerna eller 
som kan vara förbjudna enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Närmare bestämmelser 
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om anmälningsskyldigheten finns i artikel 82 i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/565. Dessutom ska börsen underrätta Finansinspektionen om otillbörliga marknadsför-
hållanden och om systemavbrott som rör ett finansiellt instrument. Börsen ska se till att den 
har de resurser som behövs för tillsynsuppgiften. 

Enligt 3 mom. ska Finansinspektionen i vissa situationer vidarebefordra information om 
börsens rapportering till andra EES-staters myndigheter och till ESMA. Om en rapport gäller 
misstanke om överträdelse av EU:s marknadsmissbruksförordning ska Finansinspektionen 
underrättas endast i det fall att det enligt Finansinspektionens bedömning är fråga om ett up-
penbart missbruk.

3 §. Rapportering av överträdelser. Denna nya paragraf är baserad på direktivets artikel 73.2. 
De bestämmelser som föreslås i paragrafen om rapportering av överträdelser motsvarar vad 
som i kreditinstitutslagen (RP 39/2014 rd och RP 65/2016 rd) föreskrivs om intern rapporte-
ring av överträdelser i kreditinstitut och värdepappersföretag.

Enligt föreslagna 1 mom. ska en börs ha rutiner för att dess anställda internt genom en obero-
ende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter 
som gäller finansmarknaden. Trots att direktivets artikel avser endast misstänkta överträdelser 
av nationella bestämmelser som utfärdats med stöd av direktivet och MiFIR:s bestämmelser, 
möjliggör den föreslagna bestämmelsen rapportering av misstänkta överträdelser också i större 
utsträckning, eftersom den generellt gäller regleringar som avser finansmarknaden. Också 
flera andra EU-författningar, exempelvis marknadsmissbruksförordningen, innehåller en mot-
svarande bestämmelse. Det är inte ändamålsenligt att inskränka möjligheten att rapportera 
överträdelser till enbart misstänkta överträdelser av bestämmelser i exempelvis lagen om inve-
steringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument. 

Anmälningar ska kunna göras via en särskild oberoende kanal. Anmälningarna kan sålunda 
beroende på misstanken och den person som anmälan avser riktas exempelvis till en chef, den 
interna kontrollen, en person som svarar för övervakningen av att bestämmelserna efterlevs, 
den juridiska avdelningen, den verkställande ledningen eller till styrelsens revisionsutskott. 
För att säkerställa en oberoende undersökning av ärendena och systemets flexibilitet kan de 
som tar emot anmälningarna alternativt vara flera till antalet. Bestämmelsen varken preciserar 
eller begränsar de kanaler som kan användas för rapporteringen. Rapporteringen kan vid be-
hov också ordnas så att den sker via börsens utomstående tjänsteleverantör.

En förutsättning för fungerande system är att det finns tydliga anvisningar om förfarandena 
och att systemet är lätt att använda. I börsreglerna kan behandlas bland annat de personers rät-
tigheter och skyldigheter som gör anmälningar respektive är föremål för anmälningar, anmäl-
ningarnas innehåll, de förfaranden som ska iakttas vid behandlingen och undersökningen av 
anmälningar samt eventuellt andra åtgärder. Börsen ska också säkerställa skyddet av personer 
som rapporterar misstänkta överträdelser och garantera att de inte på grund av anmälningarna 
blir diskriminerade eller utsätts för annan osaklig behandling. 

Driften av systemet innebär att börsen vid behandlingen av personuppgifter måste iaktta också 
personuppgiftslagen (523/1999). Börsen är registeransvarig i den bemärkelse som avses i per-
sonuppgiftslagen. I registret ska föras in uppgifter om sådana misstänkta överträdelser som 
rapporterats av börsens anställda eller andra personer i anslutning till bestämmelser eller före-
skrifter om finansmarknaden. Uppgifterna kan enligt förslaget användas för börsens interna ut-
redningar av eventuella missbruk. Vid behov kan uppgifterna utnyttjas också genom att de 
överlämnas till exempelvis Finansinspektionen eller polisen för att dessa myndigheter ska 
kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. I registret ska i enlighet med personuppgiftslagen fö-
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ras in endast uppgifter som behövs för utredning av misstankar om missbruk. I samband med 
att uppgifterna används är det skäl att säkerställa att de är korrekta. 

Rapportören behöver inte leda sin brottsmisstanke i bevis utan det räcker med en motiverad 
misstanke. Däremot kan arbetsgivaren ingripa när det är fråga om klart grundlösa anmälningar 
i syfte att skada exempelvis med stöd av 18 och 28 § i arbetarskyddslagen där det föreskrivs 
om trakasserier och osakligt bemötande av arbetstagare. I sista hand kan det också bli fråga 
om att tillämpa exempelvis strafflagens 24 kap. 9 § om ärekränkning. Rapportörens identitet 
kan då vid behov utredas om det är fråga om en anonym anmälan. 

I bestämmelsen åläggs arbetsgivaren inte någon skyldighet att rapportera om misstänkta eller 
konstaterade överträdelser till den behöriga tillsynsmyndigheten. Börsen har emellertid andra 
av lagen bestämmelser följande skyldigheter att rapportera vissa överträdelser eller misstankar 
om sådana till Finansinspektionen. Börsen är till exempel skyldig att omedelbart till Finansin-
spektionen anmäla vissa sådana förfaranden som avses i bestämmelsen om börsens tillsyns-
uppgifter i lagens 3 kap. 28 §. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska börsen bevara relevant information som avses i 1 mom. In-
formationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en 
brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de 
rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den 
föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska 
göras om undersökningen. Uppgifter som visat sig vara felaktiga eller obehövliga ska emeller-
tid i enlighet med personuppgiftslagen avföras ur registret så snabbt som möjligt. 

Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har enligt paragrafens 3 mom. en sådan regi-
strerad person som är föremål för en anmälan inte rätt till insyn i den information som avses i 
1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifter skulle hindra utredning av misstänkta överträdel-
ser. Det är motiverat att begränsa rätten till insyn eftersom den på det sätt som avses i person-
uppgiftslagens 27 § kan försvåra förebyggande eller utredning av brott. Av denna anledning 
kan enbart en sådan allmän inskränkning av rätten till insyn som avses i personuppgiftslagens 
27 § inte anses vara tillräcklig. 

Finansinspektionen kan enligt föreslagna 4 mom. meddela närmare föreskrifter om rapporte-
ring enligt 1 mom. och om börsens behandling av rapporterna. 

4 §. Utkontraktering av en börs verksamhet. I denna paragraf föreskrivs huvudsakligen i över-
ensstämmelse med 2 kap. 19 § i den gällande lagen om utkontraktering av en börs verksamhet. 
I paragrafens 2 mom. föreslås en strykning av hänvisningen till förordningen om genomfö-
rande av direktivet om marknader för finansiella instrument. Det föreslås att hänvisningen er-
sätts med MiFIR-förordningen och förordningar som kommissionen antagit med stöd av den. I 
MiFID II föreskrivs också mera i detalj än i MiFID I om ordnande av multilateral och organi-
serad handel. Regleringen ska tillämpas också på en börs då denna ordnar sådan handel som 
nämns ovan. I artikel 16.5 i MiFID II föreskrivs exempelvis om utkontraktering av verksam-
het liksom även i MiFIR-förordningen och i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/584 om organisering av verksamheten på handelsplatser. 

5 §. Information om utkontraktering. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 
kap. 20 § i den gällande lagen om skyldigheten att informera om utkontraktering. 

6 §. Marknadsreglernas minimiinnehåll. I denna paragraf föreskrivs om minimiinnehållet i 
reglerna för en reglerad marknad. Paragrafen stämmer i stort sett överens med 2 kap. 23 § i 
den gällande lagen. Paragrafens 1 mom. 4 punkten ska anses täcka också en handelsparts rätt 
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att få tillgång till börsens handelsplattform. Enligt artikel 53.5 i MiFID II ska medlemsstaterna 
sörja för att det i reglerna om tillträde till eller medlemskap eller deltagande i en reglerad 
marknad finns föreskrifter om en handelsparts deltagande, direkt eller på distans. Då finans-
ministeriet fastställer börsreglerna räcker det att reglerna gör det möjligt för en handelspart att 
få tillträde till börsens handelsplattform direkt eller på distans. I 15 § i detta kapitel föreslås 
bestämmelser om en handelsparts, inklusive en distansförmedlares rättigheter och i 34 § före-
skrivs om börsens verksamhet i en annan EES-stat. 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. fogas en ny 10 punkt om de krav, rättigheter och skyl-
digheter som gäller i fråga om fastställande och avveckling av transaktioner. En särskild be-
stämmelse om clearing av transaktioner finns i detta kapitels 24 §. Bestämmelsen är baserad 
på artikel 53.2 e i MiFID II. 

7 §. Fastställelse av börsregler. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 kap. 24 
§ i den gällande lagen om fastställelse av börsregler. 

8 §. Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. Paragrafen 
motsvarar 2 kap. 25 § i den gällande lagen och är baserad på direktivets artikel 51.

9 §. Notering av värdepapper. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 kap. 28 § 
i den gällande lagen om notering av värdepapper på börslistan. 

10 §. Upprätthållande av börslista. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 kap. 
27 § i den gällande lagen om börsens förutsättningar att upprätthålla en sådan börslista som 
avses i direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering.

11 §. Avbrytande eller avslutande av handel. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse 
med artikel 52 i MiFID II om börsens befogenheter att avbryta eller avsluta handel. Börsen har 
enligt förslaget under de förutsättningar som beskrivs i artikeln och som motsvarar gällande 
lag rätt att avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument och relaterade derivat. För 
att förtydliga regleringen föreskrivs i samma paragraf både om avbrytande och om avslutande 
av handeln. I gällande 2 kap. 31 § föreskrivs enbart om rätten att avbryta handel. Bestämmel-
sen stämmer i övrigt överens med den gällande regleringen. 

I 3 kap. 12 § finns en särskild bestämmelse om Finansinspektionens befogenheter att i över-
ensstämmelse med direktivets artiklar 69.2 m och 69.2 n avbryta eller avsluta handel.

Paragrafens 1—3 mom. är baserade på direktivets artikel 52.1 som till sakinnehållet är oför-
ändrad jämfört med MiFID I. 

Genom paragrafens 4 mom. genomförs den nya artikeln 52.2.1 i MiFID II. I artikeln föreskrivs 
om börsens skyldighet att stoppa eller från handeln avföra de derivat som avses i punkterna 
4—10 i avsnitt C i bilaga I (överförbara värdepapper) vilka avser eller hänför sig till det finan-
siella instrumentet när det är nödvändigt för att tjäna syftet med att tillfälligt stoppa eller av-
föra det underliggande finansiella instrumentet från handel. Det föreslås att bestämmelsen om 
el- och naturgasderivat i gällande 31 § 2 mom. överförs till detta moment. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs i överensstämmelse med den nya artikeln 52.2.2 i MiFID II 
om de förutsättningar under vilka Finansinspektionen kan förordna att handeln ska avbrytas på 
en annan marknad i Finland eller att en systematisk internhandlare ska avbryta eller avsluta 
handeln med samma finansiella instrument eller med relaterade derivat, då handeln med dem 
har avslutats med stöd av paragrafens 1 mom. 
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Enligt paragrafens 6 mom. kan börsen be Finansinspektionen fastställa beslut om avbrytande 
eller förbjuda handel. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 31 § 4 mom. i den gällande lagen.

Paragrafens 7 mom. stämmer i övrigt överens med den gällande lagens 2 kap. 26 § 4 mom., 
men ordet värdepapper föreslås bli ersatt med uttrycket finansiella instrument. 

Paragrafens 8 mom. om börsens skyldighet att offentliggöra beslut om avbrytande och avslu-
tande av handel motsvarar 2 kap. 26 § 3 mom. och 31 § 3 mom. i den gällande lagen, med 
vissa tekniska ändringar. 

Motsvarande arrangemang gäller enligt direktivets artikel 32 multilaterala och organiserade 
handelsplattformar och i vissa avseenden systematiska internhandlare. Regleringen genomförs 
med hänvisningar i 5 kap. 11 § och 7 kap. 3 §.

12 §. Finansinspektionens befogenheter att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finan-
siella instrument. I denna paragraf föreskrivs om Finansinspektionens befogenheter. Till 
sakinnehållet motsvarar paragrafen 2 kap. 31 och 32 § i den gällande lagen. Finansinspektion-
en kan liksom för närvarande under de förutsättningar som nämns i paragrafen besluta av-
bryta, avsluta eller förbjuda sådan handel med finansiella instrument som bedrivs på en regle-
rad marknad. Befogenheten gäller också andra handelsplatser och enligt 7 kap. 3 § också sys-
tematiska internhandlare. 

Paragrafens 1 mom. är baserat på direktivets artiklar 69.2 m och 69.2 n som är oförändrade 
jämfört med MiFID I. Direktivet begränsar inte tillsynsmyndighetens behörighet till endast ett 
finansiellt instrument åt gången. I momentet preciseras emellertid den omständigheten att Fi-
nansinspektionens förordnade kan avse antingen ett eller flera finansiella instrument eller han-
deln på en hel handelsplats. I momentet tas också in en hänvisning till marknadsmissbruksför-
ordningen som förutsätter att Finansinspektionen har denna befogenhet. Finansinspektionen 
kan bli tvungen att använda mera omfattande befogenheter när det gäller flera finansiella in-
strument i en situation där överträdelse av bestämmelser och föreskrifter eller en särskilt 
vägande orsak, exempelvis en betydande och exceptionell marknadsstörning, kan äventyra en 
ordnad och balanserad handel inte med endast ett utan med flera eller samtliga finansiella in-
strument. Eftersom de befogenheter som föreskrivs i detta moment är mera omfattande än de 
nuvarande, blir gällande 31 § 6 mom. som är baserat på artikel 24 i öppenhetsdirektivet 
(2004/109/EG) och artikel 21 i prospektdirektivet (2003/71/EG) obehövligt. Dessa befogen-
heter har i enlighet med direktivet inskränkts till ett minimum av högst 10 bankdagar. 

13 §. Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten. I denna paragraf föreskrivs om Finansinspektionens uppgifter i 
samband med att den förordnar att handeln ska avbrytas, avslutas eller förbjudas. I paragrafen 
föreskrivs både om Finansinspektionens uppgifter och informationsskyldighet, som i den gäl-
lande lagen regleras i separata paragrafer. Regleringen är baserad på direktivets artikel 52 och
det föreslås att den uppdateras i överensstämmelse med direktivets reglering. I 2 kap. 31 och 
32 § i den gällande lagen föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att offentliggöra och 
informera om sina beslut.

Paragrafens 1 mom. motsvarar den gällande regleringen och baserar sig på direktivets artiklar 
52.2.3 och 52.2.4. 

Paragrafens 2 mom. stämmer överens med den gällande lagens 2 kap. 31 § 7 mom. om note-
ringsförfarandet och är baserat på det första, tredje och fjärde stycket i artikel 52.2.
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I paragrafens 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att underrätta också Ener-
gimyndigheten om beslut att avbryta handeln, när det är fråga om råvaror och utsläppsrätter. 

Paragrafens 4 mom. stämmer överens med den gällande lagens 2 kap. 31 § 8 mom. och är ba-
serat på den andra punkten i direktivets artikel 52.2.

14 §. Avnotering av värdepapper. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med den 
gällande lagens 2 kap. 29 § om avnotering av värdepapper från börslistan. 

15 §. Rätt att verka som handelspart. Paragrafen stämmer i stort sett överens med 2 kap. 30 § i 
den gällande lagen. I paragrafen föreskrivs i överensstämmelse med artikel 53 i MiFID II om 
tillträde till en reglerad marknad. 

Till paragrafens 5 mom. fogas ett omnämnande om börsens skyldighet att årligen underrätta 
Finansinspektionen om sina handelsparter. Bestämmelsen motsvarar artikel 53.7 i MiFID II, 
med den preciseringen jämfört med gällande 2 kap. 30 § 5 mom. att Finansinspektionen ska 
informeras varje år. 

16 §. Begränsning av handel. I denna paragraf ingår en motsvarande förtydligande hänvisning 
till blankningsförordningens artikel 23 som i 2 kap. 31 a § i den gällande lagen. 

17 §. Marknadsgarantavtal. I denna nya paragraf föreskrivs om marknadsgarantavtal som in-
gås mellan en börs och en handelspart som bedriver en marknadsgarantstrategi. Med mark-
nadsgaranti avses verksamhet där ett värdepappersföretag eller en annan handelspart erbjuder 
sig att handla för egen räkning med utnyttjande av eget kapital till priser som han eller hon 
själv fastställt. Syftet med marknadsgarantin är att trygga marknadens likviditet på ett regel-
bundet sätt. Bestämmelser om innehållet i marknadsgarantiavtal och om skyldigheten att ingå 
sådana avtal finns dessutom i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578.

Enligt paragrafens 1 mom. ska en börs och ett värdepappersföretag ingå ett skriftligt mark-
nadsgarantavtal. Börsen ska i sina egna system säkerställa att ett tillräckligt antal värdepap-
persföretag kan bli avtalsparter. Syftet med avtalet är att trygga bindande offerter till konkur-
renskraftiga priser. 

I 2 mom. föreskrivs om minimikrav som gäller avtalets innehåll. 

Börsen ska övervaka att värdepappersföretagen iakttar avtalet. Enligt 4 mom. ska börsen dess-
utom utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och vid be-
hov förse Finansinspektionen med ytterligare upplysningar. 

Med bestämmelsen genomförs artiklarna 48.2 och 48.3 i MiFID II.

18 §. Algoritmisk handel. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om begränsning av algoritmisk 
handel i enlighet med artiklarna 48.6, 48.8 och 48.10 i MiFID II. I 1 kap. 2 § definieras be-
greppet algoritmisk handel. En börs ska ha tillgång till effektiva system och interna förfaran-
den för hantering av riskerna i samband med algoritmisk handel. Det är fråga till exempel om 
system för att begränsa andelen ej utförda order i förhållande till transaktionerna som kan läg-
gas in i systemet av en medlem eller deltagare, för att det ska vara möjligt att bromsa orderflö-
det om det finns en risk för att systemkapaciteten ska uppnås och för att begränsa och genom-
driva den minsta tick-size som får tillämpas på marknaden. Börsen ska kräva att dess med-
lemmar eller deltagare ska utföra lämpliga tester av algoritmer och tillhandahålla miljöer för 
att underlätta sådana tester.
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I 2 mom. föreskrivs om de allmänna principerna för samlokaliseringstjänster. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska börsen kunna identifiera vilka order som har genererats genom 
algoritmisk handel, vilka personer som har initierat de orderna och vilka algoritmer som har 
använts för att skapa olika order. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den in-
formationen tillgänglig för Finansinspektionen. 

19 §. Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. Enligt den föreslagna nya bestämmelsen 
kan en börs tillåta att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i egenskap av handelspart 
erbjuder en kund, som bedöms vara lämplig, direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. 
Med direkt elektroniskt tillträde avses i 1 mom. ett arrangemang där en handelspart ger en 
kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order 
avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. Förfarandet med direkt elektro-
niskt tillträde omfattar också arrangemang där en person använder en medlems, en deltagares 
eller en kunds infrastruktur, eller något förbindelsesystem som tillhandahålls av medlemmen, 
deltagaren eller kunden, för att förmedla dessa order samt arrangemang där en sådan infra-
struktur inte används av en person. 

Paragrafens 2 mom. gäller de krav som ställs på kunder som erbjuds direkt elektroniskt till-
träde. Kraven kan avse till exempel tekniska eller verksamhetsrelaterade villkor. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om handelsparters ansvar för order och affärer som utförs 
med användning av direkt elektroniskt tillträde. 

Enligt 4 mom. ska en börs ha system och interna förfaranden varmed den kan särskilja och vid 
behov stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt till-
träde. Till dess interna förfaranden hör vidare att uppställa villkor i fråga om riskhantering. 
Börsen ska också ha beredskap för att avbryta eller avsluta en handelsparts möjligheter att er-
bjuda direkt elektroniskt tillträde, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som före-
skrivs i denna paragraf. 

Genom bestämmelsen genomförs artikel 48.7 i MiFID II.

20 §. Tick-size. Enligt artikel 49 i MiFID II ska en börs ha lämpliga arrangemang när det gäl-
ler tick-size för finansiella instrument. Sådana finansiella instrument är till exempel aktier, de-
påbevis, börshandlade fonder och certifikat. Reglerna för tick-size ska kalibreras så att de åter-
speglar det finansiella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga spreaden mellan 
köp- och säljkurs, med beaktande av spreaden mellan kurserna. Dessutom ska de på lämpligt 
sätt justera tick-size för varje finansiellt instrument. ESMA ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn bland annat för att specificera minsta tick-size eller regler för tick-size i 
fråga om vissa finansiella instrument. 

21 §. Synkronisering av klockor. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med artikel 
50 i MiFID II om börsens och dess handelsparters skyldighet att synkronisera de klockor som 
används vid transaktioner. 

ESMA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera noggrannhetsni-
vån för synkroniseringen.

22 §. Beredskap för kortvariga handelsavbrott. Enligt denna paragraf åläggs börsen den nya 
skyldigheten att ha beredskap för att med vissa metoder avbryta handel i enlighet med artikel 
48.5 i MiFID II. En sådan artikel fanns inte i MiFID I. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att en 
börs för undvikande av betydande handelsstörningar ska ha adekvata system och interna förfa-
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randen för att stoppa eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett fi-
nansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad eller för att annullera, justera 
eller korrigera en transaktion. 

Enligt 2 mom. ska en börs säkerställa att parametrarna för att stoppa handeln är kalibrerade på 
ett sätt som beaktar likviditeten för olika tillgångskategorier, marknadsmodellens art och olika 
typer av användare av marknadsmodellen. Om handeln med likvida finansiella instrument av-
bryts på en annan reglerad marknad ska börsen ha interna mekanismer för att säkerställa att in-
formationen kan tillställas Finansinspektionen. De behöriga myndigheterna bedömer sinse-
mellan om det är motiverat att avbryta handeln också på andra handelsplatser till dess att han-
deln fortsätter på den ursprungliga marknadsplatsen.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om börsens skyldighet att till Finansinspektionen rapportera 
parametrarna för att stoppa handeln. Finansinspektionen ska vidarebefordra informationen till 
ESMA. 

23 §. Beredskap för avvisande av order. Enligt denna paragraf ska en börs ha system och för-
faranden för att kunna avvisa order. Bestämmelsen motsvarar artikel 48.4 i MiFID II. 

24 §. Clearing och avveckling av transaktioner. I denna paragraf föreskrivs i stor utsträckning 
på motsvarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 33 § om börsens skyldigheter i anslut-
ning till clearing och avveckling av transaktioner. Paragrafens 1 mom. motsvarar artikel 37.1 
och paragrafens 3 mom. motsvarar artikel 55.2 i MiFID II. Enligt den föreslagna bestämmel-
sen kan Finansinspektionen förbjuda en börs att vid clearing och avveckling av transaktioner 
anlita en central motpart eller en värdepapperscentral som är etablerad i en annan EES-stat, 
om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmark-
naden. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. där det nämns att i artikel 29 i EU:s 
förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om börsens skyldighet att anlita 
en central motpart för clearing och avveckling av derivattransaktioner.

25 §. Handelsparters rätt att välja värdepapperscentral. I denna paragraf föreskrivs på mot-
svarande sätt som i den gällande lagens 2 kap. 34 § om handelsparters rätt att välja värdepap-
perscentral för clearing och avveckling av transaktioner. Bestämmelsen motsvarar artikel 37.2 
i MiFID II.

26 §. Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. Denna nya pa-
ragraf är baserad på artiklarna 57.8—57.10 i MiFID II. Enligt paragrafens 1 mom. ska en börs 
ha system och arrangemang som gör det möjligt att begränsa handeln med råvaruderivat. I ar-
tikeln avses med lämpliga system sådana datasystem och andra kontroller som åtminstone ger 
börsen befogenhet att övervaka personers öppna kontraktpositioner och vid behov begränsa 
dem och som ger dem tillgång till tillräcklig information åtminstone om de parter som handlar 
med råvaruderivat, deras syften och faktiska förmånstagare och kunder samt om fysiskt av-
vecklade råvaruderivat och handelsvolymer. Enligt artiklarna 57.9 och 57.10 i MiFID II ska de 
begränsningar och den tillsyn som avses i paragrafen baseras på transparenta och enhetliga, 
dvs. icke-diskriminerande grunder med beaktande av marknadsförhållandena samt övriga par-
ter. 

Enligt föreslagna 2 mom. som är baserat på direktivets artikel 57.8 punkterna a—d kan en börs 
kräva att en handelspart tillfälligt eller permanent avslutar eller minskar en position i finansi-
ella instrument eller säljer finansiella instrument till ett överenskommet pris och i en överens-
kommen omfattning. Börsen har rätt at kräva att en sådan åtgärd vidtas också ensidigt, vilket 
innebär att en part varken behöver samtycka eller godkänna att bestämmelsen tillämpas. Enligt 
paragrafens 3 mom. har börsen också uttryckligen rätt att vidta de positionsminskande åtgärder 
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som avses i 2 mom. om en handelspart inte samtycker till börsens krav. Momentet är baserat 
på artikel 57.8 c. Enligt paragrafens 4 mom. ska börsen informera Finansinspektionen om de 
system och arrangemang som avses i 1 mom. Förslaget är baserat på artikel 57.10.

27 §. Finansinspektionens rätt att få data om orderboken. Denna nya paragraf är baserad på 
direktivets artikel 48.11 enligt vilken en börs är skyldig att förse Finansinspektionen med data 
om orderboken. 

28 §. Handelsavgifter. Denna paragraf gäller i överensstämmelse med artikel 48.9 i MiFID II 
krav som kan ställas på avgifter som en börs tar ut. Därmed avses avgifter för utförande och 
sidotjänster samt eventuella rabatter. Enligt 1 mom. ska börsen se till att uppgifter om hur av-
gifterna fastställs är offentligt tillgängliga.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om situationer där en börs kan ta ut högre avgifter utan att det 
anses vara fråga om ett diskriminerande eller ojämlikt förfarande. Algoritmisk högfrekvens-
handel som nämns i momentets 3 punkt är en specifik delmängd av algoritmisk handel, där ett 
handelssystem analyserar data eller signaler från marknaden med hög beräkningshastighet och 
därefter som ett resultat av denna analys skickar eller uppdaterar ett stort antal order inom en 
mycket kort tidsperiod. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om beviljande av rabatter. 

Enligt paragrafens 4 mom. får avgifterna inte skapa incitament för att lägga order eller utföra 
transaktioner på ett sätt som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmiss-
bruk. 

29 §. Skyldighet att göra insideranmälan. Denna paragraf motsvarar 2 kap. 41 § i den gällande 
lagen. 

30 §. Insideranmälan. Denna paragraf motsvarar 2 kap. 42 § i den gällande lagen.

31 §. Börsens insiderregister. Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 2 kap. 43 § i den gäl-
lande lagen. I förslaget till 31 § föreskrivs inte längre, liksom i gällande 43 § 4 mom., om en 
årlig rapporteringsskyldighet.

32 §. Börsverksamhet i andra EES-stater. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som 
i 2 kap. 37 § i den gällande lagen om börsens verksamhet i andra EES-stater samt om anmäl-
ningar i samband därmed. Det föreslås att till bestämmelsen fogas en hänvisning till organise-
rad handel.

33 §. Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 2 kap. 38 § i den gällande 
lagen om finansministeriets skyldighet att föra en förteckning över reglerade marknaden samt 
om skyldigheten att informera övriga EES-stater och kommissionen om förteckningen. 

34 §. Marknadsföring. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i 2 kap. 39 § i den 
gällande lagen om marknadsföring av reglerade marknader.

35 §. Handelskalender. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som enligt 2 kap. 40 § 
i den gällande lagen om Finansinspektionens skyldighet att offentliggöra en kalender varav det 
framgår vilka dagar det handlas på en reglerad marknad som drivs av en börs. 
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36 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. Denna paragraf motsvarar end-
ast delvis 2 kap. 44 § i den gällande lagen. Enligt den föreslagna paragrafen kan Finansin-
spektionen fortsättningsvis meddela närmare föreskrifter om insideranmälningar och insider-
register samt om handelsparters rättigheter och hur de beviljas. 

4 kap. Utländska börsers verksamhet i Finland

1 §. Börser i andra EES-stater. I denna paragraf föreskrivs i stor utsträckning på motsvarande 
sätt som i gällande 3 kap. 1 § om anmälningsskyldighet när det gäller en marknadsoperatör 
som motsvarar en börs och är auktoriserad i en annan EES-stat, med den ändringen att para-
grafens 2 mom. kompletteras med en hänvisning till organiserade handelsplattformar. 

2 §. Tredjelandsbörser. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i den gällande la-
gens 3 kap. 2 § att en marknadsoperatör som motsvarar en börs och är auktoriserad i ett tredje-
land får bedriva verksamhet i Finland. 

3 §. Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser. I denna paragraf föreskrivs i överensstäm-
melse med 3 kap. 3 § i den gällande lagen om tredjelandsbörsers tillståndsansökan samt om 
utredningar som ska fogas till ansökan. 

4 §. Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande 
sätt som i den gällande lagens 3 kap. 4 § om förutsättningarna för beviljande av tillstånd till 
tredjelandsbörser.

5 §. Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet. I denna paragraf föreskrivs på 
motsvarande sätt som i 3 kap. 5 § i den gällande lagen om återkallelse av tredjelandsbörsers 
tillstånd och om avbrytande av sådana börsers verksamhet i Finland. 

6 §. Marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multi-
lateral eller en organiserad handelsplattform. I denna paragraf föreskrivs i stort utsträckning 
på motsvarande sätt som i 3 kap. 6 § i den gällande lagen om tillämpning av 2—5 § också på 
marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral 
eller organiserad handelsplattform. Till bestämmelsen fogas ett omnämnande om att den ska 
tillämpas också på organiserade handelsplattformar. 

5 kap. Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

Allmänna krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

1 §. Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar. Denna paragraf mots-
varar 4 kap. 1 § i den gällande lagen med den kompletteringen att kravet gäller också organi-
serade handelsplattformar. Merparten av direktivets bestämmelser är identiskt tillämpliga på 
reglerade marknader samt på multilaterala och organiserade handelsplattformar. Till paragra-
fens 2 och 4 mom. fogas enligt förslaget uppdaterade hänvisningar till 2 och 3 kap. som gäller 
reglerade marknader. I paragrafens 3 mom. hänvisas endast till tilläggskrav som är tillämpliga 
på marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel. Genom ändringarna genomförs 
direktivets nya reglering som utöver reglerade marknader gäller också andra handelsplatser. 
Avsikten är samtidigt att förtydliga 5 kap. I paragrafens 5 mom. föreskrivs om de bestämmel-
ser i lagen om investeringstjänster som är tillämpliga på marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral och organiserad handel. Bestämmelserna ska på motsvarande sätt tillämpas också 
på en börs som driver en multilateral eller organiserad handelsplattform. I paragrafens 6 mom. 
föreskrivs på motsvarande sätt som i gällande 4 kap. 1 § om förbud mot förfaranden som stri-
der mot god värdepappersmarknadssed. 
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2 §. Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar. Denna paragraf motsvarar 
4 kap. 2 § i den gällande lagen kompletterad med omnämnanden om organiserad handel. 

3 §. Marknadsplatsoperatörers informationsskyldighet. Denna paragraf motsvarar 4 kap. 3 § i 
den gällande lagen.

4 §. Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system. I denna nya paragrafs 1 mom. 
föreskrivs i överensstämmelse med direktivets artikel 18.4. om identifiering och hantering av 
eventuella skadliga intressekonflikter. Motsvarande bestämmelse fanns inte i MiFID I. En 
marknadsplatsoperatör som driver en multilateral handelsplattform ska ha system och förfa-
randen för identifiering och hantering av intressekonflikter som kan ha negativa följder för 
handelsplattformen. Det är enligt artikeln fråga om relationerna mellan företaget som driver 
plattformen, en organiserad handelsplattform, handelsparter, kunder och användare. I paragra-
fens 2 mom. föreskrivs i överensstämmelse med artikel 18.5 om handelssystems motstånds-
kraft och om säkerställande av denna. 

5 §. Upptagande av finansiella instrument till handel. Denna paragraf motsvarar 4 kap. 4 § i 
den gällande lagen. 

6 §. Rätt att verka som handelspart. Denna bestämmelse är identisk med den som gäller regle-
rade marknader. 

7 §. Säkerställande av en välordnad och kontinuerlig handel. Denna nya paragraf är baserad 
på direktivets artikel 18.1. En operatör som driver en multilateral handelsplattform åläggs jäm-
fört med MiFID I skyldighet att säkerställa systemets kontinuitet och att hantera riskerna för 
systemavbrott. 

8 §. Clearing och avveckling av transaktioner. Genom denna bestämmelse genomförs artikel 
38.1 i MiFID II som i andra avseenden inte har ändrats jämfört med MiFID I. I paragrafens 1 
mom. implementeras dessutom artikel 18.6 i MiFID II, som preciserar marknadsoperatörens 
skyldigheter och information. Paragrafens 2 mom. motsvarar gällande 4 kap. 6 § 2 mom. 

I paragrafens 3 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel i god tid på förhand ska underrätta finansministeriet, Finlands Bank 
och Finansinspektionen om förändringar i arrangemang som berör clearingen och avveckling-
en av transaktioner. Finansinspektionen kan förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel att för clearingen och avvecklingen anlita en i en annan EES-stat etablerad 
central motpart, en annan clearingorganisation eller en värdepapperscentral, om detta sanno-
likt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. Som grund 
för en begränsning kan komma i fråga till exempel att ett annat system inte gör det möjligt att 
trygga ett effektivt och säkert utförande av transaktioner. Med bestämmelsen genomförs arti-
kel 38.2 i MiFID II. 

9 §. Minimiantal handelsparter. Denna nya paragraf är baserad på direktivets artikel 18.7. Be-
stämmelsen om minimiantal handelsparter är ny jämfört med MiFID I. Bestämmelsen ska ge 
grundläggande garantier för att prisbildningen för handeln sker på ett korrekt sätt. 

10 §. Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. Denna be-
stämmelse är baserad på artiklarna 57.8—57.10 och är ny jämfört med MiFID I. Enligt den fö-
reslagna paragrafen ska vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om positionslimiter och kontroller av 
positionshantering inom råvaruderivat tillämpas också på marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral eller organiserad handel. 
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11 §. Avbrytande, avslutande och förbjudande av handel. Denna paragraf motsvarar 4 kap. 7 § 
i den nuvarande lagen. Hänvisningen till 3 kap. 11 § kompletteras med ett moment där det fö-
reskrivs om avslutande av handeln med derivat som relaterar till finansiella instrument. Med 
denna bestämmelse genomförs den nya artikeln 32.2 i MiFID II. Regleringen motsvarar de be-
stämmelser som ska iakttas på en reglerad marknad enligt 3 kap. 11—13 §, som är baserade på 
direktivets artikel 52.2. Bestämmelsen är tillämplig också på organiserad handel. 

12 §. Begränsning av handel. Denna paragraf motsvarar 4 kap. 7 a § i den gällande lagen.

13 §. Marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter. Denna bestämmelse är baserad på direkti-
vets artikel 31. Marknadsplatsoperatörens skyldigheter utsträcks i enlighet med artikeln till 
marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel. Bestämmelserna om operatörens 
skyldigheter är något mera detaljerade än enligt MiFID I, men de innebär inte någon väsentlig 
förändring av den nuvarande regleringen. Paragrafen motsvarar i stort sett 4 kap. 9 § i den gäl-
lande lagen, med de ändringar som nämns nedan. Det föreslås att i paragrafens 1 mom. i över-
ensstämmelse med artikel 31.1 föreskrivs om kravet på tillräckliga övervakningsresurser samt 
om kravet på övervakning av order för att operatören ska kunna identifiera eventuella överträ-
delser av regler och bestämmelser samt otillbörliga marknadsförhållanden. I artikeln hänvisas 
till marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 där det föreskrivs om förebyggande av 
överträdelser och systemavbrott. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras i överensstämmelse med direktivets artikel 31.2 
första stycket. Kraven när det gäller marknadsplatsoperatörens skyldigheter att underrätta till-
synsmyndigheten är strängare än enligt MiFID I. Tillsynsmyndigheten ska således utan obe-
fogat dröjsmål underrättas om sådana förfaranden som beskrivs i momentet. Också uppfö-
rande som kan tyda på beteende som är förbjudet enligt marknadsmissbruksförordningen ska 
rapporteras. I artikel 31.4 föreskrivs att kommissionen ska ges befogenheter att anta delege-
rade akter för att fastställa de omständigheter som utlöser informationskraven. I artikel 81 i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 föreskrivs dessutom om hur informat-
ionsskyldigheten ska uppfyllas.

Paragrafens nya 3 mom. är baserat på de nya styckena 2 och 3 i direktivets artikel 31.2. I mo-
mentet föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att informera ESMA och övriga EES-
staters behöriga myndigheter. Enligt tredje stycket i artikel 31.2 är rapporteringsskyldigheten 
emellertid avgränsad från uppförandet som myndigheten misstänker tyda på beteende som är 
förbjudet enligt MiFIR. Finansinspektionen ska rapportera sådana förfaranden till andra myn-
digheter endast om Finansinspektionen är av den uppfattningen att det skett en överträdelse av 
marknadsmissbruksförordningen. 

Direktivets artikel 31.3 motsvarar artikel 26.2 i MiFID I. Enligt artikeln ska en marknads-
platsoperatör ”utan onödigt dröjsmål” förse Finansinspektionen med de upplysningar som av-
ses i artikel 31.2 . Artikeln behöver inte sättas i kraft eftersom de krav som avses i artikeln 
uppfylls genom 18 § i lagen om Finansinspektionen där det föreskrivs om tillsynsobjekts 
skyldigheter. 

14 §. Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen. Denna bestämmelse är baserad på di-
rektivets artikel 18.10 som är ny jämfört med MiFID I. Bestämmelsen ska tillämpas både på 
operatörer som driver en multilateral handelsplattform och på operatörer som driver en organi-
serad handelsplattform. I artikel 18.10 nämns exempel på upplysningar som ska rapporteras 
till tillsynsmyndigheten gällande multilaterala och organiserade handelsplattformar, förbindel-
ser och deltagare. Upplysningar som avses i bestämmelsen ska inte automatiskt rapporteras till 
ESMA, till åtskillnad från sådana upplysningar som avses i 9 § 3 mom. och är baserade på di-
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rektivets artikel 31. Upplysningarna ska rapporteras till ESMA endast på myndighetens begä-
ran. 

15 §. Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. Denna nya bestämmelse är baserad på artikel 18.10. Enligt artikel 18.11 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta tekniska standarder för genomförande i syfte att fast-
ställa innehållet i och formatet för beskrivningen.

16 §. Avbrytande av verksamhet. Denna paragraf stämmer överens med 4 kap. 10 § i den gäl-
lande lagen, på så sätt utvidgad att den gäller också avbrytande av organiserad handel. 

17 §. Marknadsföring. Denna paragraf motsvarar 4 kap. 11 § i den gällande lagen, komplette-
rad med en hänvisning till organiserade handelsplattformar. 

18 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. Denna paragraf motsvarar 4 
kap. 12 § i den gällande lagen.

Särskilda krav för multilaterala handelsplattformar

19 §. Ordnande av multilateral handel. Genom denna nya paragraf genomförs artiklarna 19.1 
och 19.2 i MiFID II inklusive bestämmelserna om ordnande av multilateral handel. I MiFID II 
föreskrivs mera detaljerat än i MiFID I om ordnande av multilateral handel.

I paragrafens 2 mom. hänvisas i fråga om de regler som marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral handel har upprättat till motsvarande krav som i fråga om regler för en reglerad 
marknad i MiFID I. 

20 §. Verksamhetens tillförlitlighet. Med denna nya paragraf genomförs artiklarna 19.3 och 
19.4 i MiFID II. I paragrafen föreskrivs om marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral 
handel och om deras skyldighet att övervaka och hantera de risker som plattformen är expone-
rad för samt främja clearingen och avvecklingen av transaktionerna. I paragrafens 2 mom. fö-
reskrivs i överensstämmelse med artikel 19.4 om reglerna för transaktioner mellan deltagare 
på en multilateral handelsplattform. 

21 §. Kundorder. Genom denna nya paragraf genomförs artikel 19.5 i MiFID II. I paragrafen 
föreskrivs om förbud mot utförande av kundorder med utnyttjande av eget kapital och om för-
bud mot matchad principalhandel. 

Särskilda krav för organiserade handelsplattformar

Dessa bestämmelser är nya. I MiFID I finns inga bestämmelser om organiserade handelsplatt-
formar. 

22 §. Förbud mot transaktioner för eget eller ett till samma koncern hörande företags räk-
ning. Med denna bestämmelse genomförs direktivets artiklar 20.1—20.3. I paragrafen före-
skrivs att en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska kunna förhindra att det 
på handelsplattformen utförs kundorder för egen räkning eller med utnyttjande av eget kapital 
hos operatören eller hos en enhet i samma koncern, om inte kunden har gett sitt samtycke. 

23 §. Begränsning av matchad principalhandel. Denna bestämmelse är baserad på direktivets 
artikel 20.2. I paragrafen föreskrivs om särskilda villkor för matchad principalhandel. 
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24 §. Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare. 
Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 20.4. Enligt paragrafen får en och samma juri-
diska person inte vara verksam både som marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad han-
del och som en systematisk internhandlare. 

25 §. Anlitande av oberoende marknadsgarant. Denna bestämmelse är baserad på direktivets 
artikel 20.5. I paragrafen föreskrivs om förutsättningarna för att i samband med organiserad 
handel anlita en marknadsgarant. 

26 §. Diskretionärt genomförande av order. Denna bestämmelse är baserad på direktivets arti-
kel 20.6. I paragrafen föreskrivs om situationer där en marknadsplatsoperatör som ordnar or-
ganiserad handel får utföra order på diskretionär grund.

27 §. Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen. Denna bestämmelse är baserad på di-
rektivets artikel 20.7. I paragrafen föreskrivs att en marknadsplatsoperatör som ordnar organi-
serad handel ska informera Finansinspektionen om hur handeln ordnas.

28 §. Tillämpning av kundsskyddsbestämmelserna i lagen om investeringstjänster vid organi-
serad handel. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i artikel 27.7 sista mening-
en i MiFID II om förutsättningarna för att införa kundskydd. 

6 kap. Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

1 §. Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Denna bestämmelse är 
baserad på artiklarna 33.1 och 33.2 i MiFID II. Enligt paragrafen kan den som ordnar multila-
teral handel be Finansinspektionen registrera handelsplattformen som en tillväxtmarknad för 
små och medelstora företag.

2 §. Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Denna bestämmelse 
är baserad på direktivets artiklar 33.3 a—g och 33.4. I paragrafen föreskrivs i överensstäm-
melse med direktivet om de förutsättningar som en sådan särskild tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag ska uppfylla. Bland annat nämns krav som gäller de på handelsplatsen no-
terade emittenternas storlek, emittentens informationsskyldighet och skyldighet att offentlig-
göra information samt skyldigheten att offentliggöra bokslut. Enligt direktivets artikel 33.8 
ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att närmare specificera de krav 
som föreskrivs i punkt 3 i denna artikel. 

3 §. Finansinspektionens skyldighet att avregistrera tillväxtmarknader för små och medelstora 
företag. Denna bestämmelse är baserad på direktivets artikel 33.5 a—b. I paragrafen före-
skrivs om Finansinspektionens skyldighet att återkalla en registrering om förutsättningarna för 
registreringen inte längre uppfylls. 

4 §. Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten. Denna bestämmelse är baserad på direktivets artikel 33.6.

5 §. Handel på andra tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Denna bestämmelse 
är baserad på direktivets artiklar 33.7 och 33.8 och motsvarar 3 kap. 8 § om reglerade mark-
nader samt 5 kap. 5 § 4 mom. om multilaterala handelsplattformar. 

III AVDELNINGEN TRANSPARENS I HANDELN SAMT 
DATARAPPORTERINGSTJÄNSTER

7 kap. Transparenskrav för handel med finansiella instrument
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Merparten av de bestämmelser om transparens vid handel med finansiella instrument som in-
går i den gällande lagen om handel med finansiella instrument ska upphävas då MiFIR-
förordningen börjar tillämpas. Bestämmelser om transparens vid handel med finansiella in-
strument finns i MiFIR-förordningens avdelningar II—IV. Den gällande lagens 5—7 kap. 
upphävs med undantag för några paragrafer som blir kvar i den nationella lagstiftningen. I 
förordningens avdelning II föreskrivs om transparens när det gäller handelsplatser, i avdelning 
III om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som 
bedriver OTC-handel och i avdelning IV om transaktionsrapportering. De återstående nation-
ella bestämmelserna har sammanställts i nya 7 kap. 

1 §. EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Enligt den föreslagna bestäm-
melsen finns i avdelningarna II—IV i EU:s förordning om marknader för finansiella instru-
ment, utöver vad som föreskrivs i 7 kap., bestämmelser om transparenskrav för finansiella in-
strument. 

2 §. Systematiska internhandlares anmälningsskyldighet. Det föreslås att paragrafens rubrik 
ändras så att den bättre motsvarar bestämmelsens materiella innehåll. Paragrafens 1 mom. 
motsvarar den gällande lagen. Bestämmelsen om systematiska internhandlares anmälnings-
skyldighet stämmer överens med 5 kap. 1 § i den gällande lagen samt med artiklarna 15.1.2 
och 18.4 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument där det föreskrivs om sys-
tematiska internhandlares skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om sin verksamhet. 
Enligt paragrafens nya 2 mom. ska också sådana utländska EES-filialer till värdepappersföre-
tag som verkar som systematiska internhandlare i Finland vara skyldiga att göra anmälan om 
sin verksamhet till Finansinspektionen. 

3 §. Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel. Det föreslås att paragrafens ru-
brik ändras så att den bättre motsvarar bestämmelsens materiella innehåll. Paragrafens 1—3 
mom. om avbrytande av transaktioner motsvarar 5 kap. 6 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen, 
men bestämmelsens ordalydelse föreslås bli preciserad så att den motsvarar ordalydelsen i di-
rektivets artikel 52, dvs. att ordet aktie ersätts med uttrycket finansiella instrument. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett 4 mom. där det på motsvarande sätt som i 3 kap. 26 § 6 
mom. föreskrivs om avslutande av handel och på motsvarande sätt som i 3 kap. 31 § 11 mom. 
om finansiella instrument och relaterade derivat. Genom bestämmelsen genomförs artikel 52.2 
i MiFID II också i fråga om systematiska internhandlare. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. som är informativt till sin karaktär och 
hänvisar till avdelning III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 

4 §. Skyldighet att offentliggöra limiterade order. Paragrafens 1 mom. och 2 mom. motsvarar 7 
kap. 1 § 1 och 2 mom. i den gällande lagen samt artiklarna 28.1 och 28.2 i MiFID II. Dessu-
tom föreslås att uttrycken reglerad marknad och multilateral handelsplattform ersätts med or-
det handelsplats. Paragrafens 3 mom. föreslås däremot bli ändrat eftersom kommissionen en-
ligt artikel 28 ska ges befogenhet att anta delegerade akter om villkoren för och karaktären av 
kundorder och kundlimitorder. Gällande 3 mom. föreslås bli ersatt med en bestämmelse enligt 
vilken Finansinspektionen har rätt att bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra en 
limiterad order då ordern är av större omfattning än vad som enligt artikel 4 i EU:s förordning 
om marknader för finansiella instrument är normalt på marknaden. Paragrafens 4 mom. mots-
varar 4 mom. i den gällande lagen samt artiklarna 53.4 och 19.4 i MiFID II. 

5 §. Utförande av transaktioner på en handelsplats. Denna paragraf är ny. Den stämmer över-
ens med artikel 27.3 i MiFID II. Enligt paragrafens 1 mom. ska handelsplatser och systema-
tiska internhandlare i fråga om finansiella instrument som omfattas av handelsskyldigheten i 
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artiklarna 23 och 28 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument minst en gång 
årligen kostnadsfritt offentliggöra data och kvaliteten på utförandet av transaktioner på den 
handelsplatsen. I paragrafens 2 mom. föreskrivs om motsvarande skyldighet i fråga om andra 
finansiella instrument än sådana som avses i 1 mom. på den plats där transaktionen utförs. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att efter det att en order har utförts för en kunds räkning ska 
värdepappersföretaget informera kunden om var ordern utfördes. De regelbundna rapporterna 
ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet för utförande 
när det gäller enskilda finansiella instrument. 

6 §. Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter. Med denna nya paragraf genomförs ar-
tikel 58 i MiFID II. Enligt föreslagna 1 och 2 mom. ska marknadsplatsen varje vecka offent-
liggöra en rapport samt överlämna motsvarande uppgifter till Finansinspektionen och ESMA 
förutsatt att det gränsvärde som anges i kommissionens delegerade förordning överskrids. Fö-
reslagna 1 mom. motsvarar artikel 58.1 a och föreslagna 2 mom. artikel 58.1.2. Enligt före-
slagna 6 kap. 8 § ska Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om vad som avses med 
de uppgifter som nämns i momentet samt om lämnande av uppgifterna i övrigt. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska en handelsplats dagligen ge Finansinspektionen en fullständig 
rapport om sina positioner. Uppgifterna ska i enlighet med direktivets artikel 52.1 b utsträckas 
till att utöver handelsparterna gälla dessas kunder samt dessas eventuella slutkunder. 

Med föreslagna 4 mom. genomförs direktivets artikel 58.3 och genom föreslagna 5 mom. arti-
kel 58.2. 

7 §. Klassificering av parter. Med denna nya paragraf genomförs artikel 58.4 i MiFID II. Be-
stämmelsen behövs för att handelsplatserna i praktiken ska kunna uppfylla de nya rapporte-
ringskraven i den utsträckning och med den noggrannhet som förutsätts. Genom att klassifi-
cera innehavare av positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa kan handels-
platserna bättre disponera informationen som de själva samlat in. Klassificeringen ska göras 
utifrån positionsinnehavarens huvudsakliga affärsverksamhet till exempel på basis av verk-
samhetstillståndet. I enlighet med den föreslagna paragrafens 3 punkt ska som andra finansi-
ella institut klassificeras exempelvis försäkrings- och återförsäkringsbolag som definieras i di-
rektiv 2009/138/EG och tjänstepensionsinstitut som definieras i direktiv 2003/41/EG. I enlig-
het med paragrafens 5 punkt klassificeras aktörer som innehar positioner endast i utsläppsrät-
ter eller i derivat av sådana. 

8 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. Enligt denna paragraf kan Fi-
nansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan som avses i 2 § 
samt om arten, omfattningen och sättet för offentliggörande av sådan information om råvaru-
derivat, utsläppsrätter och relaterade derivat som avses i 6 §. Bestämmelsen behövs för tydlig-
hetens skull samt med tanke på eventuella anvisningar från ESMA.

8 kap. Rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster

I lagens 8 kap. föreskrivs om auktorisation för datarapporteringstjänster, om förutsättningarna 
för auktorisering av leverantörer av datarapporteringstjänster och om återkallelse av auktori-
sation. Med bestämmelserna genomförs artiklarna 59—63 i MiFID II.

1 §. Auktorisation för datarapporteringstjänster. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om auktori-
sering av leverantörer av datarapporteringstjänster. Datarapporteringstjänster får tillhandahål-
las endast av företag som beviljats auktorisation enligt detta kapitel. Leverantören ska i enlig-
het med den definition som föreslås i 1 kap. 2 § vara ett finländskt aktiebolag eller ett europa-
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bolag som avses i lagen om europabolag. Det föreslås att datarapporteringstjänster ska få till-
handahållas också av utländska leverantörer av EES-datrapporteringstjänster som avses i 1 
kap. 2 §. Enligt artikel 60.2 i MiFID II ska leverantörens auktorisation gälla för hela unionen. 

Förslaget stämmer överens med artiklarna 59.1, 59.2 och 60.2 i MiFID II. 

2 §. Annat tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster. Enligt bestämmelserna i pa-
ragrafens 1 mom. får datarapporteringstjänster tillhandahållas också av börser och värdepap-
persföretag som driver en handelsplattform enligt vad som föreskrivs i lagen om investerings-
tjänster. Enligt den bestämmelse som föreslås i lagen om investeringstjänster får ett värdepap-
persföretag som ordnar multilateral eller organiserad handel dessutom tillhandahålla sådana 
datarapporteringstjänster som avses i lagen om handel med finansiella instrument. Momentet 
ska också tillämpas på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster. I momentet före-
skrivs om de krav i fråga om ordnande av verksamheten som en tjänsteleverantör ska uppfylla. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att Finansinspektionen innan sådana tjänster som avses i 1 
mom. börjar tillhandahållas ska säkerställa att leverantören uppfyller de föreskrivna kraven för 
tillhandahållande av tjänster. Rätten att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ingå i 
tjänsteleverantörens auktorisation. 

3 §. Ansökan om auktorisation. Enligt paragrafens 1 mom. kan Finansinspektionen bevilja 
auktorisation för tillhandahållande av datarapporteringstjänster. I paragrafens 2 mom. före-
skrivs vilka uppgifter och utredningar som ska fogas till ansökan. Paragrafen motsvarar artik-
larna 59.1 och 61.2 i MiFID II.

Bestämmelser om uppgifter som ska fogas till ansökan om auktorisation för leverantörer av 
datarapporteringstjänster finns dessutom i kommissionens delegerade förordning (EU) 
2017/571 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende 
tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering 
av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster.

4 §. Beslut om auktorisation. Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. ska på beslut om auk-
torisation och överklagande av beslut tillämpas vad som i 3 kap. 2 § 1 mom. i lagen om inve-
steringstjänster föreskrivs om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska i auktorisationen nämnas vilka datarapporteringstjänster som 
leverantören har rätt att tillhandahålla. I paragrafens 2 mom. föreskrivs dessutom om Finans-
inspektionens behörighet att på ansökan av tjänsteleverantören ändra tillståndet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionens behörighet att uppställa sådana be-
gränsningar och villkor för datarapporteringstjänsterna som är nödvändiga för tillsynen. Para-
grafen motsvarar artiklarna 60.1 och 61.3 i MiFID II. 

5 §. Förutsättningar för beviljande av auktorisation. I paragrafens 1 mom. föreslås en be-
stämmelse om auktorisering av leverantörer av datarapporteringstjänster och om förutsätt-
ningarna för beviljande av auktorisation. Förslaget motsvarar artikel 61.1 i MiFID II. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan auktorisation för datarapporteringstjänster beviljas också ett 
nybildat bolag innan det registreras. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 3 § 2 mom. i lagen om 
investeringstjänster. 

6 §. Betydande ägares tillförlitlighet. Det centrala syftet med lagstiftningen om värdepappers-
företag samt med Finansinspektionen är att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtro-
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ende för finansmarknadens funktion. I 3 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs i 
fråga om värdepappersföretag om betydande ägares tillförlitlighet. För att upprätthålla förtro-
endet för leverantörer av datarapporteringstjänster föreslås att kravet på ägarnas tillförlitlighet 
utsträcks också till ägare av leverantörer av datarapporteringstjänster. I den föreslagna para-
grafen föreskrivs i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster om betydande ägares 
tillförlitlighet. 

7 §. Rapportering av väsentliga förändringar. Enligt denna paragraf ska en leverantör av data-
rapporteringstjänster underrätta Finansinspektionen om väsentliga förändringar i sin verksam-
het innan förändringarna genomförs. En förändring är väsentlig om den gäller förutsättningar-
na för beviljande av auktorisation eller om den är relevant för Finansinspektionens möjligheter 
att övervaka verksamheten. 

8 §. Auktorisation för europabolag. I denna paragraf föreskrivs i överensstämmelse med 3 
kap. 5 § i lagen om investeringstjänster om auktorisation för europabolag. 

9 §. Registrering av auktorisationer. I denna paragraf föreskrivs om registrering i handelsre-
gistret av auktorisationer för leverantörer av datarapporteringstjänster och om anmälan till 
ESMA. Paragrafen motsvarar 3 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster och artikel 59.3 första 
stycket i MiFID II. Enligt MiFID II ska ESMA upprätta en förteckning över alla leverantörer 
av datarapporteringstjänster i unionen. Förteckningen ska innehålla information om de tjänster 
för vilka leverantören av datarapporteringstjänster har auktoriserats. ESMA ska offentliggöra 
förteckningen på sin webbplats. 

10 §. Register över datarapporteringstjänster. Enligt denna paragraf ska Finansinspektionen 
föra ett mot 3 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster svarande register över leverantörer av 
datarapporteringstjänster. Finansinspektionen ska se till att registret hålls tillgängligt för all-
mänheten och att det uppdateras. Paragrafen motsvarar artikel 59.3 första stycket i MiFID II. 

11 §. Inledande av verksamhet. I denna paragraf föreskrivs på motsvarande sätt som i 3 kap. 8 
§ i lagen om investeringstjänster om inledande av verksamheten som leverantör av datarappor-
teringstjänster omedelbart efter det att auktorisation har beviljats och företaget registrerats. 

12 §. Återkallelse av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten. I denna paragraf 
föreskrivs om återkallelse av auktorisationer för leverantörer av datarapporteringstjänster och 
om begränsning av verksamheten. I paragrafen hänvisas till de bestämmelser om återkallelse 
av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten som ingår i lagen om Finansin-
spektionen. Förslaget motsvarar 3 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster och artikel 62 i 
MiFID II. Enligt den föreslagna paragrafen ska Finansinspektionen anmäla återkallelsen för 
registrering samt för kännedom till ESMA. 

13 §. Minimikapital. Enligt paragrafens 1 mom. 1 punkten ska en leverantör av datarapporte-
ringstjänster ha ett aktiekapital på minst 50 000 euro eller alternativt enligt 2 punkten en an-
svarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som tjänsteleverantören ansva-
rar för enligt denna lag. I den punkten föreskrivs om minimikraven gällande försäkringsbelop-
pen. Enligt momentets 3 punkt ska en leverantör av datarapporteringstjänster ha en sådan 
kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 punkten som 
täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. I direktivet föreskrivs inte om leverantörens eko-
nomiska verksamhetsförutsättningar. Förslaget motsvarar 6 kap. 1 § 5 mom. i lagen om inve-
steringstjänster där det föreskrivs om kapitalkrav för värdepappersföretag. Förslaget kan anses 
vara rimligt med beaktande av arten av den verksamhet som bedrivs av en leverantör av data-
rapporteringstjänster. 
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Enligt paragrafens 2 mom. ska aktiekapitalet vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillstån-
det beviljas. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 1 § 7 mom. i lagen om investeringstjänster.

14 §. Krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens hos en leverantör av datarapporte-
ringstjänster. Enligt paragrafens 1 mom. ska de som hör till ledningen för en leverantör av da-
tarapporteringstjänster vara tillförlitliga. I paragrafens 2 mom. föreskrivs att vad som i 6 § 2 
och 3 mom. föreskrivs om betydande ägares tillförlitlighet ska tillämpas på personer som hör 
till ledningen. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om krav på ledningens kompetens och erfarenhet. Dessutom 
föreskrivs att styrelsen ska som en helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet-
er av tjänsteleverantörens verksamhet. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs att om en börs vill tillhandahålla datarapporteringstjänster el-
ler om en medlem av tjänsteleverantörens styrelse också är medlem av en börsstyrelse och 
uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 16 §, anses medlemmen i fråga uppfylla de krav som 
föreskrivs i 1 mom. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska en leverantör av datarapporteringstjänster utan dröjsmål under-
rätta Finansinspektionen om sådana personer som avses i 1 mom. och om ändringar i de krav 
som ställs på dem. I paragrafens 6 mom. föreskrivs om paragrafens tillämpning på holdingfö-
retag. 

Paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar 6 b kap. 4 § 1—3 mom. i lagen om investeringstjänster. 
Förslaget stämmer överens med artikel 63 i MiFID II. 

15 §. Krav på styrelsens arbete hos en leverantör av datarapporteringstjänster. Enligt para-
grafens 1 mom. ska styrelsemedlemmarna och verkställande direktören avsätta tillräckligt med 
tid för att kunna fullgöra sina plikter. Enligt paragrafens 2 mom. ska styrelsemedlemmarna 
sköta sitt uppdrag på ett oberoende sätt så att styrelsen effektivt kan ifrågasätta den verkstäl-
lande ledningens beslut samt kontrollera och övervaka dess beslutsfattande. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att styrelsen för leverantören ska fastställa förvaltnings- och 
styrningssystem på ett sätt som främjar förtroendet för marknaden och kundernas intressen. 
Enligt momentet ska styrelsen också övervaka att förvaltnings- och styrningssystemen iakttas.

Förslaget motsvarar artikel 63.1 första och andra stycket och artikel 61.4 i MiFID II. 

Enligt artikel 63.2 i MiFID II ska ESMA utarbeta riktlinjer för bedömningen av lämpligheten 
hos medlemmarna av ledningsorganet, med beaktande av de olika roller och funktioner som 
utförs av dem och behovet att undvika intressekonflikter mellan medlemmarna i ledningsor-
ganet och användarna av en godkänd rapporteringsmekanism. 

16 §. Rapportering av tjänsteleverantörers bindningar. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att en 
betydande bindning mellan en leverantör av datarapporteringstjänster och en annan juridisk 
person eller en fysisk person inte får hindra en effektiv tillsyn över tjänsteleverantören. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska Finansinspektionen underrättas om det efter att auktorisation 
beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i ansökan. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om begreppet betydande bindning som avses detsamma som i 
7 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster. Begreppet definieras i 1 kap. 26 § 15 punkten i la-
gen om investeringstjänster.
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Paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar 7 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

17 §. Revision. I denna paragraf föreskrivs om revision av leverantörer av datarapporterings-
tjänster och om revisorer samt om särskild granskning och granskare. Bestämmelsen motsva-
rar 8 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster. I paragrafens 2 mom. hänvisas till att 31 § i la-
gen om Finansinspektionen ska tillämpas också på tjänsteleverantörers revisorer.

9 kap. Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporte-
ringstjänster

1 §. Organisering av ett godkänt publiceringsarrangemang. I paragrafens 1 mom. föreskrivs 
att den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska organisera sin verksam-
het så att den kan offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i EU:s 
förordning om marknader för finansiella instrument så nära realtid som det är tekniskt möjligt 
och på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 mi-
nuter efter att den offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett sätt som säkerställer snabb 
tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolide-
ringen av informationen med liknande data från andra källor. Momentet motsvarar artikel 64.1 
i MiFID II. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den information som tillhandahållaren av ett godkänt pub-
liceringsarrangemang minst ska offentliggöra. Informationen ska bland annat innehålla upp-
gifter om transaktionsvolym och tidpunkt för transaktionen. Dessutom ska informationen in-
nehålla uppgifter om koden för den handelsplats där transaktionen utfördes och om systema-
tiska internhandlare. Införandet av godkända publiceringsarrangemang bör förbättra kvaliteten 
på information som ger handelstransparens och som offentliggörs vid organiserad handel och 
bör bidra betydligt till att säkerställa att sådana data offentliggörs på ett sätt som underlättar 
konsolideringen av dessa data med data som offentliggörs av handelsplatsen. Den föreslagna 
bestämmelsen stämmer överens med artikel 64.2 i MiFID II. 

Enligt föreslagna 3 mom. ska en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ha inrät-
tat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall 
av utelämnad information och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga 
rapporter. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 64.5 i MiFID II. 

2 §. Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av publicerings-
arrangemang. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska den som tillhandahåller ett godkänt 
publiceringsarrangemang upprätthålla effektiva administrativa arrangemang som är utformade 
för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om tillhandahållaren av pub-
liceringsarrangemanget är ett värdepappersföretag eller en börs ska den behandla all insamlad
handelsinformation på ett icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärs-
funktioner. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 64.3 i MiFID II. 

3 §. Skyddsmekanismer i samband med godkända publiceringsarrangemang. Enligt denna pa-
ragraf ska den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ha inrättat skydds-
mekanismer för att garantera skyddet vid informationsöverföringen, för att minimera risken 
för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före 
offentliggörandet. Dessutom ska tillhandahållaren upprätthålla adekvata resurser och inrätta 
backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvarar artikel 64.4 i MiFID II. 

4 §. Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation. 
De föreslagna bestämmelserna om tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation är nya. 
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Med bestämmelserna genomförs nationellt artikel 65 i MiFID II. Direktivet tillåter konkurrens 
mellan flera handelsplatser, vilket innebär att det är nödvändigt att så snart som möjligt ta i 
bruk effektiv och heltäckande konsoliderad handelsinformation. Genom att förutsätta att alla 
som tillhandahåller konsoliderad handelsinformation sammanställer uppgifter om alla god-
kända publiceringsarrangemang och handelsplatser, kan man säkerställa att konkurrensen för-
verkligas i fråga om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kunderna och inte i fråga om 
storleken på informationsunderlaget. 

Enligt föreslagna 1 mom. ska en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation samla in 
den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6 och 20 i EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument och göra informationen tillgänglig för allmänheten så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. I momentet avses in-
samling och publicering av finansiella instrument i eget kapital både före och efter transakt-
ioner. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den offentlig-
gjorts. Informationen ska ges på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-
diskriminerande grunder och i format som är lätta att komma åt och att använda för mark-
nadsdeltagare. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.1 i MiFID II. Införandet av 
en kommersiell lösning för konsoliderad handelsinformation för aktier och aktieliknande fi-
nansiella instrument bör bidra till skapandet av en mer integrerad europeisk marknad och göra 
det lättare för marknadsdeltagare att få tillgång till en konsoliderad översikt över tillgänglig 
information som ger handelstransparens. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som 
publicerar uppgifter om aktieliknande finansiella instrument offentliggöra bland annat trans-
aktionsvolymen och tidpunkten för transaktionen. Dessutom ska tillhandahållaren offentlig-
göra identifieringskoden för det finansiella instrumentet, för den handelsplats där transaktion-
en utfördes samt för en systematisk internhandlare. Om undantag i enlighet med EU:s förord-
ning om marknader för finansiella instrument gjorts från kravet att offentliggöra information-
en ska en markering som visar vilket av de undantagen som gällde för transaktionen offentlig-
göras. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.1 i MiFID II. 

Enligt föreslagna 3 mom. ska en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation organi-
sera sin verksamhet så att den kan samla in information som offentliggjorts i enlighet med ar-
tiklarna 10 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och slå samman 
den till en kontinuerlig elektronisk dataström samt göra informationen tillgänglig för allmän-
heten så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. I momentet 
avses insamling och offentliggörande av uppgifter om aktieliknande finansiella instrument så-
väl före som efter transaktioner. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att den har offentliggjorts. Informationen ska ges på ett sätt som säkerställer snabb 
tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i format som är lätta att komma åt och 
att använda för marknadsdeltagare. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.2 i 
MiFID II. 

I paragrafens 4 mom. föreskrivs att en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation 
som offentliggör uppgifter om andra finansiella instrument än aktier ska iaktta bestämmelser-
na i paragrafens 2 mom. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.2 i MiFID II. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs att en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska 
sammanställa data från reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade 
handelsplattformar och från tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang. Inform-
ationen ska sammanställas för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska 
standarder genom tillsyn enligt sådana förordningar eller beslut som kommissionen antagit 
med stöd av artikel 65.3 i MiFID II. 
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5 §. Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad 
handelsinformation. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska en tillhandahållare av konsolide-
rad handelsinformation ha infört administrativa arrangemang som är utformade för att för-
hindra intressekonflikter. Om en marknadsoperatör eller tillhandahållare av ett godkänt publi-
ceringsarrangemang också tillhandahåller konsoliderad handelsinformation ska den behandla 
all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt samt ha infört lämpliga arrangemang 
för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.4 i MiFID II. 

6 §. Skyddsmekanismer i samband med konsoliderad handelsinformation. En tillhandahållare 
av konsoliderad handelsinformation ska ha inrättat skyddsmekanismer som är utformade för 
att garantera skyddet vid informationsöverföringen och för att minimera risken för dataför-
vanskning och för obehörigt tillträde. Dessutom ska tillhandahållaren upprätthålla adekvata 
resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätt-
hållas. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 65.5 i MiFID II. 

7 §. Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekan-
ism. De föreslagna bestämmelserna om de krav som ställs på tillhandahållare av en godkänd 
rapporteringsmekanism är nya. Med bestämmelserna genomförs artikel 66 i MiFID II nation-
ellt. Rapporteringsmekanismen används för att förmedla handelsrapporter till tillsynsmyndig-
heten. Enligt paragrafens 1 mom. ska tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism 
organisera sin verksamhet så att den information som avses i artikel 26 i MiFIR kan rapporte-
ras så snabbt som möjligt, senast under arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde 
rum. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 66.1 i MiFID II. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. ska tillhandahållare av en godkänd rapporterings-
mekanism ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters 
fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av värde-
pappersföretaget och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa värdepappersföretaget 
om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar artikel 66.4 i MiFID II. 

Enligt föreslagna 3 mom. ska tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism dessutom 
ha inrättat system som gör det möjligt att upptäcka fel eller utelämnanden som den själv har
orsakat och kunna åtgärda dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrappor-
ter. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 66.4 i MiFID II. 

8 §. Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd 
rapporteringsmekanism. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska den som tillhandahåller en 
godkänd rapporteringsmekanism upprätthålla administrativa arrangemang som är utformade 
för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om den som tillhandahåller 
en godkänd rapporteringsmekanism är ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör ska 
tillhandahållaren behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och göra 
åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 66.2 i 
MiFID II.

9 §. Skyddsmekanismer i samband med godkända rapporteringsmekanismer. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ha inrättat 
skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföring-
en, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde samt för att för-
hindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Tillhanda-
hållaren ska dessutom upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att 

RP 151/2017 rd



200

dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar ar-
tikel 66.3 i MiFID II. 

10 §. Rapportering av överträdelser. Denna nya bestämmelse är baserad på direktivets artikel 
73.2 enligt vilken en leverantör av datarapporteringstjänster ska ha inrättat lämpliga förfaran-
den för att dess anställda ska kunna anmäla potentiella eller faktiska överträdelser internt. I 
bestämmelsen föreslås en hänvisning till motsvarande bestämmelse om börser så att vad som i 
3kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser ska på motsvarande sätt tillämpas på le-
verantörer av datarapporteringstjänster. 

IV AVDELNINGEN SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

10 kap. Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter

Det föreslås att kapitelrubriken ändras så att där i överensstämmelse med kapitlets nya 3 och 4 
§ nämns ordet befogenheter, som närmare beskriver kapitlets innehåll. 

I paragrafen föreslås inte längre någon sådan reglering av tillsynen över råvaruderivatmark-
naden som föreskrivs i gällande 8 kap. 2 §, eftersom det i den nya 3 e § som föreslås i lagen 
om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionens samarbete med Energimyndighet-
en. 

1 §. Tillsyn. Denna paragraf motsvarar 8 kap. 1 § i den gällande lagen. I paragrafen föreskrivs 
om Finansinspektionens tillsynsuppgift. 

2 §. Tystnadsplikt. Denna paragraf motsvarar gällande 8 kap. 3 §. I paragrafen föreskrivs om 
tystnadsplikt i samband med sådana uppgifter som avses i lagen. 

3 §. Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat. Med denna nya paragraf genomförs arti-
kel 57 i MiFID II. Enligt paragrafens 1 mom. kan Finansinspektionen fastställa positionslimi-
ter, dvs. tröskelvärden för råvaruderivat som är föremål för handel i Finland. Alla som handlar 
med nämnda instrument är skyldiga att iaktta tröskelvärdena. Tröskelvärden ska fastställas se-
parat för varje råvaruderivat som är föremål för handel, då handeln bedrivs på en reglerad 
marknad, en multilateral handelsplattform, en organiserad handelsplattform eller utanför dessa 
på en s.k. bilateral OTC-marknad. Skyldigheten att iaktta tröskelvärdena gäller också finansi-
ella instrument som från ekonomisk synpunkt motsvarar råvaruderivat som nämns i bestäm-
melsen. Finansinspektionen kan kräva att tröskelvärden iakttas, kräva minskning av innehav 
eller positioner och helt förbjuda innehav eller positioner i ett finansiellt instrument så att trös-
kelvärdena iakttas. Bestämmelsen motsvarar till denna del artikel 69.2 punkterna o och p i 
MiFID II. Dessutom föreslås det att 37 d § i lagen om Finansinspektionen ska tillämpas på be-
fogenheter att övervaka positioner i råvaruderivat.

Enligt paragrafens 2 mom. ska med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i enlighet med 
direktivets artikel 57.4 fastställas ett tröskelvärde för varje position i råvaruderivat så att i 
varje tröskelvärde räknas in alla de fysiska och juridiska personers handelspositioner som 
handlar med derivaten. I fråga om uppfyllandet av ett tröskelvärde ska beaktas alla till samma 
företagsgrupp hörande personers och företags positioner i samma finansiella instrument. I 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 föreskrivs närmare om tröskelvärdenas 
tillämpningsområde, om grunderna för fastställande av tröskelvärden samt om beräkningsme-
toderna. Finansinspektionen ska också regelbundet se över tröskelvärdena och vid behov fast-
ställa ett nytt tröskelvärde med beaktande av marknadsutvecklingen. Vid sådan omprövning 
ska Finansinspektionen fästa avseende vid ESMA:s anvisningar och tekniska standarder. 
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Enligt paragrafens 3 mom. gäller paragrafens bestämmelser om de tröskelvärden som fastställs 
för handel med råvaruderivat dock inte företag utanför finansbranschen, förutsatt att en posit-
ion i råvaruderivat förvärvats som skydd mot risker som hänför sig till normal affärsverksam-
het och sålunda inte i spekulationssyfte. Avsikten är nämligen att de tröskelvärden som avses i 
paragrafen inte ska gälla arrangemang som på ett objektivt mätbart sätt minskar de risker som 
direkt är förenade med utanför finansbranschen verksamma företags kommersiella verksam-
het. Bestämmelsen är baserad på direktivets artikel 57.1.2.

Enligt paragrafens 4 mom. ska Finansinspektionen till ESMA, på det sätt som myndigheten 
närmare bestämmer, rapportera om positionslimiter som fastställs med stöd av paragrafen och 
förändringar i dem. Anmälan ska göras också av andra behöriga myndigheter på motsvarande 
sätt som enligt direktivets artikel 79.5 och i den utsträckning som framgår av artikeln, såvida 
Finansinspektionen utnyttjar sina befogenheter enligt paragrafens 1 mom. I enlighet med di-
rektivets artikel 57.5 ska Finansinspektionen på förhand underrätta ESMA om den avser att 
fastställa ett sådant tröskelvärde som avses i paragrafen. Det förfarande som avses i den 
nämnda artikeln innebär att ESMA inom två månader efter att anmälan mottagits ska avge ett 
yttrande om det planerade tröskelvärdet samt om eventuella ändringar i det. Finansinspektion-
en ska beakta dessa anvisningar om den inte anser att ändringarna är grundlösa eller annars 
onödiga. I sådana fall ska Finansinspektionen enligt artikeln motivera för ESMA varför den 
anser att förändringen är onödig. 

Enligt paragrafens 5 mom. ska Finansinspektionen fastställa ett gemensamt tröskelvärde för 
råvaruderivat som är föremål för handel på handelsplatser i flera än en stat då handelsvolymen 
är störst i Finland. Enligt momentet ska Finansinspektionen då innan beslutet fattas samråda 
med de andra staternas behöriga myndigheter och också i övrigt i överensstämmelse med arti-
kel 57.6 agera i samarbete med övriga behöriga myndigheter. 

Enligt paragrafens 6 mom. avgör ESMA i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter 
som beror på att ett gemensamt tröskelvärde fastställts enligt 5 mom.

4 §. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens särskilda befogenheter. Enligt den 
föreslagna paragrafen föreskrivs i artikel 45 i EU:s förordning om marknader för finansiella 
instrument om ESMA:s rätt att få information om derivat, särskilt om råvaruderivat och om 
dess behörighet att begränsa handeln med sådana. Bestämmelsen är informativ till sin karak-
tär.

11 kap. Överklagande 

1 §. Överklagande av finansministeriets beslut. Denna paragraf motsvarar, med undantag för 
de tekniska hänvisningarna, gällande 9 kap. 1 §. I paragrafen föreskrivs om överklagande av 
finansministeriets beslut. 

2 §. Överklagande av Finansinspektionens beslut. Denna paragraf motsvarar, med undantag 
för de tekniska hänvisningarna, gällande 9 kap. 2 §. I paragrafen föreskrivs om överklagande 
av Finansinspektionens beslut. 

12 kap. Administrativa påföljder

1 §. Ordningsavgift. I paragrafens 1 mom. föreskrivs på motsvarande sätt som i gällande 10 
kap. 1 § om bestämmelser som hör till tillämpningsområdet för den nationella regleringen av 
ordningsavgifter. En stor del av momentets nuvarande bestämmelser ska på det sätt som ge-
nomförandet av direktivet förutsätter överföras till tillämpningsområdet för regleringen av på-
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följdsavgifter. Det föreslås också att momentets hänvisningar justeras i överensstämmelse med 
de ändrande paragraferna. Föreslagna 2 mom. motsvarar till innehållet det nuvarande momen-
tet. 

2 §. Påföljdsavgift. I den föreslagna paragrafens 1 mom. föreskrivs liksom i gällande 10 kap. 2 
§ om påföljdsavgifter som är baserade på nationell prövning. Ny är bestämmelsen enligt vil-
ken tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift ska utsträckas till vad som i 3 
kap. 36 § och 5 kap. 17 § föreskrivs om förbjuden marknadsföring på reglerade marknader 
samt på multilaterala och organiserade handelsplattformar. 

I paragrafens 2—3 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna om påföljdsavgift i 
fråga om regleringar som är baserade på MiFID II. Föreslagna 2 mom. innehåller nationella 
bestämmelser som med stöd av direktivet hör till tillämpningsområdet för bestämmelsen om 
påföljdsavgift, medan 3 mom. innehåller sådana på MiFIR baserade bestämmelser som hör till 
tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift. På de gärningarna och försummel-
serna ska tillämpas i direktivet nämnda högre maximibelopp för påföljdsavgiften. De före-
slagna bestämmelserna om påföljdsavgifter är baserade på direktivets artikel 70, med undan-
tag för lagens 3 kap. 3 § 1 mom., 5 kap. 1 § 4 mom. och 9 kap. 10 § om utsträckning av be-
stämmelserna om anmälan av överträdelser till tillämpningsområdet för bestämmelsen om på-
följdsavgift. Liksom i fråga om sådana överträdelser som är baserade på direktivet föreslås att 
på överträdelse av de bestämmelserna ska tillämpas den högre påföljdsavgiften. Detta kan an-
ses vara ändamålsenligt eftersom bestämmelsen är ytterst viktig med tanke på förebyggande 
och avslöjande av missbruk och för att finansmarknaden ska fungera på ett tillförlitligt sätt. 
Motsvarande lösning förordas i regeringens proposition med förslag till kreditinstitutslag och 
vissa lagar i samband med den (RP 39/2014 rd), enligt vilken bestämmelser om en påföljdsav-
gift av motsvarande storlek ska tillämpas på överträdelse av motsvarande bestämmelse som
fogades till kreditinstitutslagen och till lagen om investeringstjänster. 

Enligt paragrafens 4 mom. är utöver vad som föreskrivs i 1—3 mom. sådana bestämmelser 
som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen också i nämnda moment avsedda hänvisning-
ar till direktivet om marknader för finansiella instrument samt förordningar och beslut som 
kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 
Det är skäl att i bestämmelsen nämna förordningar och beslut som kommissionen antagit med 
stöd av MiFID II och MiFIR samt kompletterande förordningar och beslut eftersom det 
nämnda direktivet och den nämnda förordningen innehåller flera befogenheter för kommiss-
ionen att anta närmare bestämmelser. Det är närmast fråga om förtydligande och preciserande 
bestämmelser eftersom det i princip måste anses vara fråga om överträdelse av bestämmelser i 
lag eller MiFIR då det sker överträdelser av sådana närmare bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av författningarna i fråga. Det är emellertid inte ändamålsenligt att i 
momentet räkna upp kommissionens förordningar eftersom de är flera tiotal till antalet. 

I paragrafens 5 mom. föreslås en bestämmelse om begränsning av skyddet mot självkriminali-
sering. Det föreslås att tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift med tanke på 
skyddet mot självkriminalisering begränsas till endast sådana situationer inom ramen för Fi-
nansinspektionens informations- och granskningsrätt där det inte är fråga om brottsmisstankar. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar till denna del det som redan nu föreskrivs om vite i 
33 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen. Vid tolkningen av bestämmelsen ska det emel-
lertid beaktas att principen om skydd mot självkriminalisering enligt artikel 6 i Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna också i andra situationer i praktiken kan utgöra 
ett hinder för påförande av påföljdsavgift. Detta är fallet exempelvis i situationer där överläm-
nande av information till Finansinspektionen eventuellt kan leda till en straffrättslig process 
eller till att det påförs en administrativ påföljd som de facto har karaktären av en straffrättslig 
påföljd. Förhållandet mellan skyddet mot självkriminalisering respektive administrativt tvång 
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är oklart. Det är därför nödvändigt att i rättspraxis avgöra relationen mellan en persons skyl-
dighet att medverka till en utredning respektive skyddet mot självkriminalisering samt inne-
börden av förbudet mot utnyttjande av material som eventuellt erhållits till följd av medver-
kansskyldigheten. 

3 §. Påförande och verkställighet av administrativa påföljder. Den föreslagna paragrafen mot-
svarar, med undantag för hänvisningen till marknadsdomstolen, 10 kap. 3 § i den gällande la-
gen. 

13 kap. Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §. Skadestånd. Det föreslås att i paragrafen som en ersättningsgrund nämns också förfaran-
den som strider mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot direktivet 
om marknader för finansiella instrument eller mot förordningar och beslut som kommissionen 
antagit med stöd av den nämnda förordningen. 

2 §. Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument, olovlig drift av en organiserad 
handelsplattform samt olovligt tillhandahållande av datarapporteringstjänster. Det föreslås 
att den gällande lagens straffbestämmelse om olovligt ordnande av handel med finansiella in-
strument tas in i den nya lagen. I överensstämmelse med de nuvarande kriminaliseringarna fö-
reslås att i paragrafen kriminaliseras också drift av en organiserad handelsplattform samt till-
handahållande av datarapporteringstjänster utan verksamhetstillstånd. Det föreslås att be-
stämmelsens rubrik ändras på motsvarande sätt.

Individens ansvar för försummelser av det ifrågavarande slaget är således i princip straffrätts-
ligt medan sådana administrativa påföljder som avses i direktivet i regel kan påföras juridiska 
personer. 

3 §. Brott mot tystnadsplikten. Denna paragraf motsvarar till innehållet den nuvarande be-
stämmelsen. Till följd av de ändringar som gjorts i lagen föreslås att paragrafhänvisningen 
ändras i överensstämmelse med nuläget. 

14 kap. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1 §. Ikraftträdande. Det föreslås att lagen träder i kraft samtidigt som MiFIR börjar tillämpas,. 
dvs. den 3 januari 2018. 

2 §. Övergångsbestämmelser. I 1—3 mom. i denna paragraf föreslås övergångsbestämmelser 
för upprättande och fastställelse av regler för börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral handel. Dessutom föreslås i 4 mom. en sexmånaders övergångstid för sådana leve-
rantörer av datarapporteringstjänster som avses i 8 och 9 kap. Övergångstiden är tillämplig 
både när det gäller en helt ny operatörs skyldighet att ansöka om tillstånd och när det gäller en 
operatör som inte behöver ett särskilt tillstånd för tillhandahållande av datarapporteringstjäns-
ter men som dock ska anpassa sin verksamhet till lagens krav. Som exempel på operatörer 
som inte behöver ett separat tillstånd för att tillhandahålla datarapporteringstjänster kan näm-
nas börser. Enligt föreslagna 5 mom. ska en sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsin-
formation som avses i 9 kap. 4 § från och med den 3 september 2019 rätta sig efter de krav för 
organisering av verksamheten som avses i den nämnda paragrafens 3 och 4 mom. Förslaget är 
baserat på direktivets artikel 93.1.2 vars tidsfrister i och med direktivet om ändring av MiFID 
II har senarelagts från de ursprungliga. I föreslagna 6 mom. föreskrivs för tydlighetens skull att 
sådana årliga rapporter om privata transaktioner och insiderregister som avses i den lag som 
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upphävs inte längre behöver lämnas till Finansinspektionen för år 2017. I den nya lagen om 
handel med finansiella instrument föreslås inte bestämmelser om motsvarande årliga anmäl-
ningsskyldigheter.

1.3 Lagen om Finansinspektionen

3 e §. Samarbete med Energimyndigheten. Det föreslås att till lagen fogas en ny 3 e § om sam-
arbete med Energimyndigheten. Paragrafens nya 1 mom. är baserat på artikel 79.6 i MiFID II. 
Föreslagna 2 mom. motsvarar gällande 8 kap. 2 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella 
instrument. I fortsättningen föreskrivs sålunda i den nya 3 e § om skyldigheten att höra Ener-
gimyndigheten och även om annat samarbete med Energimyndigheten. 

4 §. Tillsynsobjekt. Det föreslås att till paragrafens 2 mom. 6 punkten fogas ett omnämnande 
av sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i lagen om handel med finansi-
ella instrument. Förslaget motsvarar direktivets artikel 59.4. I förteckningen i paragrafens 4 
mom. 9 punkten föreslås endast en språkteknisk ändring till följd av den nya 10 punkt som fo-
gas till momentet i fråga. Den föreslagna nya 10 punkten gäller referensvärdesadministratörer 
som hos Finansinspektionen ska ansöka om verksamhetstillstånd i enlighet med artikel 34.1 a 
i referensvärdesförordningen. Om administratören tillhandahåller eller har för avsikt att till-
handahålla endast index som enligt förordningen klassificeras som annat än relevanta refe-
rensvärden, förutsätts inget verksamhetstillstånd men administratören ska registrera sig hos 
Finansinspektionen med stöd av artikel 34.1 c. En sådan administratör ska betraktas som en 
sådan annan finansmarknadsaktör som avses i 5 § 32 punkten. 

Sådana referensvärdesadministratörer som är enheter under tillsyn enligt artikel 3.1.17 i refe-
rensvärdesförordningen, exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag eller börser, behöver 
inte ansöka om auktorisation, men de ska med stöd av artikel 34.1 b registrera sig hos Finans-
inspektionen. Om företaget tillhandahåller ett index som emellertid är ett sådant kritiskt refe-
rensvärde som avses i förordningen, ska företaget ansöka om verksamhetstillstånd hos Finans-
inspektionen. 

5 §. Andra finansmarknadsaktörer. I paragrafens 3, 6 och 10 punkt föreslås tekniska precise-
ringar i överensstämmelse med de övriga bestämmelser som föreslås bli ändrade. I paragra-
fens 31 punkt föreslås en språkteknisk ändring i förteckningen med anledning av den nya 32 
punkt som föreslås bli fogad till paragrafen. I den nya 32 punkt som föreslås i paragrafen defi-
nieras de referensvärdesadministratörer som avses i referensvärdesförordningen och som Fi-
nansinspektionen registrerar i enlighet med artikel 34 i referensvärdesförordningen. Syftet 
med definitionen i den nya 33 punkten är att trygga Finansinspektionens möjligheter att utöva 
de tillsyns-, utrednings- och uppföljningsbefogenheter som förordningen förutsätter, dels i 
fråga om tillsynsobjekten och dels alla de personer som är skyldiga att iaktta förordningen. 

6 §. Övriga definitioner. I paragrafens 12, 18 och 19 punkt föreslås sådana tekniska ändringar 
att hänvisningarna till lagen om investeringstjänster och till lagen om handel med finansiella 
instrument uppdateras så att de motsvarar lagarnas ändrade paragrafnumrering. 

20 a §. Rätt att få uppgifter av förundersöknings- och åklagarmyndigheter. Det föreslås att till 
denna paragraf fogas ett nytt 2 mom. enligt vilket Finansinspektionen trots sekretessbestäm-
melserna har rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om 
förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om brott som avses i lagen om investerings-
tjänster och i lagen om handel med finansiella instrument som är nödvändiga för uppfyllande 
av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i momentet. Det föreskrivs om rätten att få uppgif-
ter för att uppfylla de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 79.1.2 i MiFID II. 
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21 §. Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt refe-
rensvärdeförordningen. Det föreslås att till paragrafens rubrik fogas ett omnämnande om till-
syn enligt referensvärdeförordningen. I paragrafens 4 mom. föreslås en sådan ändring att till 
momentet fogas en hänvisning till sådana tillsynsbefogenheter som avses i artikel 44.1 c i re-
ferensvärdesförordningen. Dessutom föreslås i paragrafens nya 5 mom. en bestämmelse om 
sådan rätt att få uppgifter som avses i förordningens artikel 41 b.

24 §. Granskningsrätt. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvis-
ningen till den gällande lagen om investeringstjänster uppdateras i överensstämmelse med den 
ändrade paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster.

28 §. Begränsning av ledningens verksamhet. Det föreslås att paragrafens 4 mom. i enlighet 
med direktivets artikel 70.6 d ändras så att Finansinspektionen permanent kan förbjuda en per-
son att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller in-
vesteringstjänster också då personen upprepade gånger har gjort sig skyldig till allvarliga 
överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investe-
ringstjänster. Det föreslås att till paragrafen också fogas ett nytt 6 mom. om begränsning av 
ledningens verksamhet för viss tid i enlighet med artikel 42.2 e i referensvärdesförordningen. 

28 b §. Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund. Det föreslås att i kapitlet tas in 
en ny paragraf om tillfälligt förbud som kan föreläggas auktoriserade tillsynsobjekt och filia-
ler som tillhandahåller investeringstjänster. Förslaget är baserat på direktivets artikel 70.6 e. 

31 §. Revisorernas anmälningsskyldighet. Hänvisning till revisionslagen i paragrafens 1 mom. 
3 punkten föreslås bli tekniskt justerad så att den i stället för 3 kap. 5 § 4 mom. avser 5 mom. i 
samma paragraf. Bestämmelsens nuvarande hänvisning blev inte korrigerad i samband med en 
tidigare ändring av revisionslagen. 

32 a §. Förbud mot förvärv av ägarandelar. Det föreslås att hänvisningarna i paragrafens 1 
och 2 mom. till lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument 
justeras i överensstämmelse med de ändrade bestämmelserna i nämnda lagar. Dessutom före-
slås att till 1 mom. 3 punkten i enlighet med direktivets artikel 13.1 d fogas förutsättningen att 
informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet. 

32 b §. Förfarandet vid bedömning av förvärv av ägarandelar. Det föreslås att paragrafens 
rubrik preciseras i överensstämmelse med direktivets artikel 13 och med kreditinstitutsdirekti-
vets artikel 22. Vidare föreslås att paragrafens 3 mom. preciseras i överensstämmelse med ar-
tiklarna 12.4 och 12.5 samt även i överensstämmelse med artiklarna 22.5 och 22.6 i kreditin-
stitutsdirektivet. Dessutom föreslås att paragrafens 4 mom. preciseras i överensstämmelse med 
artikel 11.2 andra stycket i direktivet och likaså enligt artikel 24.2 i kreditinstitutsdirektivet. 

32 c §. Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar. Det föreslås att 
hänvisningarna till bestämmelser i lagen om investeringstjänster och i lagen om handel med 
finansiella instrument i paragrafens 1 mom. 1 punkten justeras i överensstämmelse med de be-
stämmelser i nämnda lagar som föreslås bli ändrade. 

33 §. Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning. I denna paragraf föreslås genomgripande 
ändringar. Det är emellertid nästan uteslutande fråga om lagtekniska förtydliganden för att 
förbättra bestämmelsens begriplighet. Den gällande paragrafens 1 och 2 mom. föreslås bli in-
delade i tre moment varvid 3 mom. i den gällande lagen blir 4 mom. I paragrafens1 mom. fö-
reskrivs att Finansinspektionen kan i förväg förbjuda verkställighet av tillsynsobjekts och 
andra finansmarknadsaktörers beslut och åtgärder om de inte ännu har genomförts. I paragra-
fens 2 mom. föreskrivs om den situationen att ett beslut redan har verkställts eller en åtgärd 
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redan har genomförts. Finansinspektionen kan då under de förutsättningar som nämns i para-
grafen ålägga tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör att vidta åtgärder för att 
verkställa beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om upprepning av ett förfarande. Finansinspektionen kan då 
under de förutsättningar som nämns i bestämmelsen ålägga tillsynsobjekt och andra finans-
marknadsaktörer att upphöra med ett förfarande som de tillämpar i sin verksamhet och för-
bjuda upprepning av förfarandet. Finansinspektionen ska ge ett tillsynsobjekt eller en finans-
marknadsaktör tillfälle att inom en skälig tid rätta sitt förfarande, om detta inte allvarligt även-
tyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §.

Paragrafens 4 mom. motsvarar gällande 3 mom. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. enligt vilket förbud och rättelseuppma-
ningar som avses ovan i paragrafen kan av särskilda skäl riktas också till tillsynsobjekts och 
andra finansmarknadsaktörers anställda eller till andra som handlar för deras räkning. Be-
stämmelsen motsvarar bland annat 2 kap. 16 § i konsumentskyddslagen (38/1978) och 17 § i 
lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016). 

Det föreslås inte längre liksom i gällande 4 mom. att i paragrafen tas in informativa hänvis-
ningar till Finansinspektionens rätt att i enlighet med andra författningar utfärda förbud. Det 
finns inte längre något behov att i paragrafen ta in en uttömmande förteckning över i olika la-
gar och EU-förordningar ingående bestämmelser om befogenheter för Finansinspektionen att 
utfärda förbud och rättelsebeslut. Bestämmelserna om Finansinspektionens befogenheter änd-
ras ständigt och hänvisningsbestämmelserna är inte heller i sin nuvarande utformning heltäck-
ande. 

Om det någon annanstans i lag eller i en EU-förordning föreskrivs om Finansinspektionens 
särskilda befogenheter att förbjuda eller rätta lagstridig verksamhet eller förfaranden ska de 
bestämmelserna i första hand tillämpas i stället för 33 §. Utöver den allmänna bestämmelsen 
om verkställighetsförbud i lagen om Finansinspektionen ingår i den nationella sektorslagstift-
ningen redan nu ett antal förbudsbefogenheter av motsvarande typ. Enligt 16 kap. 1 § i lagen 
om investeringstjänster och i 22 kap. 1 § i kreditinstitutslagen kan Finansinspektionen för-
bjuda den som handlar i strid med lagen i fråga att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfa-
randet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska an-
ses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden. På motsva-
rande sätt kan Finansinspektionen enligt värdepappersmarknadslagens 17 kap. 2 § förbjuda 
den som i samband med erbjudande, marknadsföring eller omsättning av värdepapper och 
andra finansiella instrument eller uppfyllande av informationsskyldigheten i fråga om värde-
papper och andra finansiella instrument på värdepappersmarknaden handlar i strid med lagen i 
fråga att fortsätta eller upprepa förfarandet. Finansinspektionen kan samtidigt kräva att förfa-
randet ändras eller rättas, om detta måste anses vara nödvändigt med tanke på de uppenbara 
olägenheter som förfarandet orsakar investerarna.

33 a §. Vite. I paragrafens 1 mom. föreslås med anledning av nya 5 mom. i 33 § ett tillägg en-
ligt vilket vite av särskilda skäl kan föreläggas också anställda hos tillsynsobjekt eller andra 
finansmarknadsaktörer samt andra som handlar för deras räkning. 

37 d §. Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. I kapitlet föreslås en ny paragraf 
om kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. Förslaget är baserat på direktivets ar-
tikel 69.2 punkterna j, o och p. I 10 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument fö-
reslås bestämmelser om särskilda befogenheter i fråga om råvaruderivat. Bestämmelser om of-
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fentliggörande av positioner i råvaruderivat och utsläppsrätter samt om rapportering till myn-
digheterna föreslås därför i 7 kap. 6 § i lagen om handel med finansiella instrument. 

I artikel 45 i MiFIR föreskrivs om ESMA:s rätt att få uppgifter om råvaruderivat och om 
myndighetens rätt att uppställa begränsningar för handel med sådana derivat. ESMA har för 
avsikt att koordinera de åtgärder som de nationella behöriga myndigheterna genomför på basis 
av de nationella positionshanteringsbefogenheterna. En förutsättning för ESMA:s befogenhet-
er i det avseendet är för det första att det föreligger ett hot mot finansmarknadernas eller råva-
rumarknadernas korrekta funktion och deras integritet eller mot stabiliteten i unionens finans-
system. En annan förutsättning för användning av befogenheterna är att de nationella behöriga 
myndigheterna inte har vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller att de åtgärder som vidtagits 
inte är tillräckliga för att avvärja hotet. 

38 §. Ordningsavgift. Det föreslås att hänvisningen i paragrafens 1 mom. 2 punkten till den 
nya lagen om handel med finansiella instrument uppdateras. 

40 §. Påföljdsavgift. Det föreslås att paragrafens 1 och 2 mom. ändras. Enligt förslaget ska 
hänvisningen till den nya lagen om handel med finansiella instrument i paragrafens 1 mom. 
uppdateras. Vidare föreslås i 2 mom. en ny 6 punkt som baseras på artikel 42.1 i referensvär-
desförordningen. I punkten räknas upp sådana överträdelser av bestämmelser i referensvärdes-
förordningen som omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen om påföljdsavgift. 

I paragrafen föreslås dessutom ett nytt 5 mom. som är baserat på referensvärdesförordningens 
artikel 42 b. I föreslagna 5 mom. föreskrivs vidare om begränsning av skyddet mot självinkri-
minering. Till följd av skyddet mot självinkriminering föreslås att tillämpningsområdet för 
den bestämmelse om påföljdsavgift som avses i momentet begränsas till endast sådana över-
trädelser av bestämmelserna om Finansinspektionens informations- och granskningsrätt, som 
inte har samband med brottsmisstankar. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar till denna del 
de nuvarande bestämmelserna om vite i 33 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen. Vid 
tolkningen av bestämmelsen måste det emellertid beaktas att skyddet mot självinkriminering 
också i andra situationer kan utgöra hinder för påförande av påföljdsavgift. 

41 §. Påförande av påföljdsavgift. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att det i fort-
sättningen är Finansinspektionen som påför alla påföljdsavgifter. Enligt den gällande lagen på-
förs påföljdsavgifter på över en miljon euro av marknadsdomstolen, på framställning av Fi-
nansinspektionen. 

Regleringen skiljer sig från lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism (444/2017) och som innebär att den behöriga tillsynsmyndighet som avses i lagen 
alltid själv påför påföljdsavgift enligt 8 kap. 3 §. Tillsynsmyndigheter är bland annat Finansin-
spektionen, Polisstyrelsen och regionförvaltningsverket. Enligt 8 kap. 4 § i den nya lagen får 
en påföljdsavgift som Finansinspektionen påför uppgå till antingen högst tio procent av kredit-
institutets eller det finansiella institutets omsättning under året före gärningen eller försum-
melsen eller till fem miljoner euro, beroende på vilket belopp som är störst. Om kreditinstitu-
tet eller det finansiella institutet hör till en koncern, avses den omsättning som framgår av 
koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. Tillsynsmyndighetens beslut om på-
följdsavgiften får enligt 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism överklagas hos förvaltningsdomstolen. Enligt 73 § i lagen om Fi-
nansinspektionen får förvaltningsdomstolens beslut i fråga om administrativa påföljder som 
Finansinspektionen påfört med stöd av den nämnda lagen överklagas hos marknadsdomstolen. 
Det föreslås att besvärsförfarandet när det gäller påförande av påföljdsavgift och administra-
tiva påföljder förenhetligas med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av
finansiering av terrorism. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har upprepade gånger påtalat att det inte är ändamålsenligt att 
högsta förvaltningsdomstolen fungerar som första fullföljdsdomstol i besvärsärenden som gäl-
ler påföljdsavgifter som påförs av marknadsdomstolen. I stället borde högsta förvaltningsdom-
stolen i överensstämmelse med sina lagstadgade uppgifter utöva den högsta dömande makten i 
förvaltningsprocessärenden (yttranden 10.6.2011 - H85/11; 18.11.2011 - H85/11; 14.8.2014 -
H241/14). Dessutom har högsta förvaltningsdomstolen inte ansett det vara motiverat att till 
marknadsdomstolen hänföra ansöknings- eller besvärsärenden som gäller administrativa på-
följder och som inte har något samband med rättsområden som annars omfattas av marknads-
domstolens behörighet. 

Av denna anledning föreslås att 1 mom. ändras så att beslut om påförande av påföljdsavgifter 
fattas av Finansinspektionen. Finansinspektionens beslut får i enlighet med föreslagna 73 § 
överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Det är skäl att ändra lagen bland annat av den orsaken att om Finansinspektionens misstänker 
att ett tillsynsobjekt allvarligt, upprepade gånger eller systematiskt har brutit mot bestämmel-
ser i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, vilket är en förutsättning för att på-
följdsavgift ska påföras, är det sannolikt att Finansinspektionen då ska ta ställning också till 
frågan om tillsynsobjektets förvaltnings- och styrningssystem är tillförlitligt organiserade på 
det sätt som lagen förutsätter. Enligt 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen kan påföljdsavgift påfö-
ras för överträdelse av kreditinstitutslagens 7 kap. 1 § om förvaltnings- och styrningssystem. I 
en sådan situation leder den gällande lagen till att ett beslut om påföljdsavgift som Finansin-
spektionen fattat i samma ärende men med stöd av två olika lagar ska överklagas hos olika 
fullföljdsdomstolar, vilket inte är ändamålsenligt. 

Marknadsdomstolen är enligt den gällande lagen inte behörig att påföra ordningsavgift enligt 
38 § i lagen om Finansinspektionen eller att ge en offentlig varning enligt 39 § i samma lag. 
Den behöriga myndigheten är i dessa fall Finansinspektionen. Detta innebär att två myndig-
heter kan vara behöriga i samma ärende. I en situation där Finansinspektionen hos marknads-
domstolen framställer att en påföljdsavgift på över en miljon euro ska påföras i ett ärende där 
tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör misstänks ha brutit också mot en bestäm-
melse som hör till tillämpningsområdet för bestämmelserna om ordningsavgift eller offentlig 
varning, skulle såväl marknadsdomstolen som Finansinspektionen vara behöriga myndigheter. 
Ändringen är dessutom motiverad med anledning av vad som i föreslagna 41 b § föreskrivs 
om en gemensam administrativ påföljd. 

Till den föreslagna ändringen ansluter sig också ett förslag till ändring av lagens 43 § 1 mom. 
om upphävande av lagens 43 b och 44 § samt ett förslag till en sådan ändring av lagens 73 § 
att alla Finansinspektionens beslut om administrativa påföljder ska överklagas hos förvalt-
ningsdomstolen. 

Det allmänna målet när det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är att utveckla för-
valtningsdomstolarna så att de blir så likställda som möjligt i egenskap av allmänna fullföljds-
domstolar i första instans. I det sammanhanget bör målsättningen också vara att ärendena för-
delas mellan alla förvaltningsdomstolar. I de yttranden som inkommit med anledning av rege-
ringens propositionsutkast anser justitieministeriet, högsta förvaltningsdomstolen och Finans-
inspektionen att finansmarknaden är förenad med flera sådana omständigheter som förutsätter 
särskild kompetens och som talar för att bibehålla det nuvarande fullföljdssystemet och centra-
lisera ändringssökandet. I yttrandena uppmärksammas den omständigheten att antalet besvär-
särenden sannolikt kommer att vara litet, vilket talar för att besvärsärendena koncentreras till 
en förvaltningsdomstol. I justitieministeriets och Finansinspektionens yttranden förordades 
Helsingfors förvaltningsdomstol och i högsta förvaltningsdomstolens yttrande nämndes ex-
empelvis Tavastehus förvaltningsdomstol. 
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I paragrafens 2 mom. föreslås för det första en sådan ändring att påföljdsavgiftens storlek ska 
baseras på en samlad bedömning av både eventuella andra och tidigare överträdelser av be-
stämmelser som gäller finansmarknaden. Till exempel i en situation där gärningsmannen på-
förs en påföljdsavgift ska vid en samlad bedömning av påföljdsavgiftens belopp sålunda beak-
tas också att gärningsmannen har brutit mot bestämmelser som hör till tillämpningsområdet 
för offentlig varning eller ordningsavgift, liksom även en tidigare påförd påföljd för överträ-
delse av bestämmelser om finansmarknaden. I lagens nya 41 b § föreslås en uttrycklig be-
stämmelse om påförande av en gemensam ordningsavgift och påföljdsavgift. Dessutom före-
slås att paragrafens 2 mom. ändras så att till momentet i överensstämmelse med referensvär-
desförordningens artikel 43.1 b fogas kriteriet att de konsekvenser som överträdelsen av refe-
rensvärdesförordningen har för realekonomin ska beaktas som ett kriterium vid bedömningen 
av påföljdsavgiftens belopp. 

41 a §. Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall. I denna paragraf föreskrivs om maximibe-
loppen och beräkningssätten för ekonomiska påföljder som avses i EU:s sektorsförfattningar. I 
paragrafens 3 mom. föreslås en sådan ändring att där föreskrivs dels om vissa sådana överträ-
delser av lagen om investeringstjänster som är baserade på UCITS V och dessutom om maxi-
mibeloppen av påföljdsavgifter som påförs för överträdelse av vissa på MiFID II baserade be-
stämmelser i lagen om handel med finansiella instrument. 

Det föreslås att till paragrafen fogas nya 9 och 10 mom. där det i överensstämmelse med arti-
kel 42.2 g och h föreskrivs om påföljdsavgiftens maximibelopp. Paragrafens nuvarande 9 
mom. blir 11 mom. och 10 mom. blir 12 mom. Enligt paragrafens föreslagna 11 mom. får på-
följdsavgiften utan hinder av vad som ovan föreskrivs i 6—10 mom. dock vara högst tre 
gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinning-
en kan bestämmas. 

41 b §. Gemensam påföljdsavgift. I lagen föreslås en ny bestämmelse om en gemensam på-
följdsavgift. Enligt paragrafens 1 mom. ska Finansinspektionen med ett och samma beslut 
kunna påföra en person en gemensam påföljdsavgift för alla sådana försummelser eller över-
trädelser kan hänföras till tillämpningsområdet för bestämmelserna om ordnings- och påföljd-
savgifter i 38, 40 och 41 a § i denna lag. 

En gemensam påföljdsavgift får enligt föreslagna 2 mom. uppgå till högst summan av ord-
ningsavgifterna eller påföljdsavgifterna. Om ett förfarande dessutom innebär överträdelse av 
också andra sådana bestämmelser om finansmarknaden som hör till tillämpningsområdet för 
bestämmelserna om ordnings- eller påföljdsavgift i de nämnda lagarna, kan de i enlighet med 
lagens 41 § 2 mom. beaktas i den samlade bedömningen innan påföljdsavgiften bestäms. 

41 c §. Administrativa påföljder i samband med företagsarrangemang. Det föreslås att till la-
gen fogas en förtydligande bestämmelse om den inverkan som olika typer av företagsar-
rangemang, exempelvis företagsköp och fusioner, har när det gäller administrativa påföljder. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen kan ordningsavgift, offentlig varning eller påföljdsavgift 
påföras också en näringsidkare till vilken den näringsverksamhet inom vilken försummelsen 
eller överträdelsen skett har övergått till följd av ett företagsförvärv eller något annat företags-
arrangemang. Förslaget motsvarar i stort sett 12 § i konkurrenslagen (948/2011). 

42 a §. Preskription av rätten att påföra administrativa påföljder. I paragrafens 2 mom. före-
slås en strykning av hänvisningen till marknadsdomstolen, av de skäl som nämns i detaljmo-
tiveringen till 41 § 1 mom. 
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43 §. Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås en strykning av hänvisningen till påföljdsavgift som påförts av marknadsdomstolen, av 
de skäl som nämns i detaljmotiveringen till 41 § 1 mom. 

43 a §. Verkställighet och återbetalning av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. I paragra-
fens 1 mom. konstateras att ordningsavgifter och påföljdsavgifter ska drivas in i den ordning 
som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter. Ändringen motsvarar 8 kap. 9 § 1 och 2 
mom. i den nya lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I 
momentet stryks bestämmelsen om bemyndigande att utfärda förordning, vilket innebär att 
statsrådets med stöd av bemyndigandet utfärdade förordning om ordningsavgifter och påföljd-
savgifter på finansmarknaden (1018/2012) upphävs då lagen träder i kraft. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. upphävs. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande (GrUU 
2/2017 rd, s. 6) föreslagit att motsvarande bestämmelse ska strykas i förslaget till lag om för-
hindrande och utredning av penningtvätt. Grundlagsutskottet har motiverat sin ståndpunkt 
med att den föreslagna bestämmelsen kan anses hänvisa till att det trots tidigare påförd ord-
ningsavgift eller påföljdsavgift är möjligt att inleda en straffprocess eller fortsätta med en 
straffprocess som redan inletts. Enligt grundlagsutskottets utlåtande är en sådan tolkning inte 
förenligt med rättspraxis eller lagstiftningspraxis.

43 b §. Behandling av ärenden i marknadsdomstolen. Av de skäl som nämns i den detaljerade 
motiveringen till 41 § 1 mom. föreslås att denna paragraf upphävs. 

44 §. Skyldigheten att infinna sig till marknadsdomstolens sammanträde och uppvisa hand-
lingar. Av de skäl som nämns i detaljmotiveringen till 41 § 1 mom. föreslås att denna paragraf 
upphävs. 

50 §. Allmän samarbetsförpliktelse. Det föreslås att paragrafen och dess rubrik ändras så att 
rubriken gäller endast den allmänna samarbetsförpliktelse som avses i paragrafens 1 mom. Be-
stämmelser om den kontaktpunkt som det i överensstämmelse med MiFID I föreskrivs om i 
paragrafens nuvarande 2 mom. ska enligt förslaget i fortsättningen ingå i 50 n § 2 mom. I det 
momentet ska hänvisas till MiFID II i stället för MiFID I. 

50 n §. Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om marknader för finansiella in-
strument. I kapitlet föreslås en ny paragraf enligt vars 1 mom. första meningenFinansinspekt-
ionen är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 67 i MiFID II och i MiFIR. Den före-
slagna bestämmelsen behövs eftersom det anses att EU-bestämmelserna om myndighetsbefo-
genheter måste sättas i kraft nationellt. I MiFIR föreskrivs om ett antal befogenheter och skyl-
digheter för den behöriga myndigheten. Det har inte ansetts ändamålsenligt att räkna upp dem 
alla. Enligt artikel 39.3 i MiFIR ska Finansinspektionen till exempel övervaka marknaden för 
finansiella instrument och strukturerade insättningar som marknadsförs, distribueras eller säljs 
i eller från Finland. Finansinspektionen kan också göra sådana produktingripanden som nämns 
i artikel 42 i MiFIR. 

Enligt den andra meningen i den föreslagna bestämmelsen är finansministeriet en sådan behö-
rig myndighet som avses i artikel 44 i MiFID II. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om den kontaktpunkt som avses i artikel 79.1.5 
i MiFID II. 

53 §. Vägran att delta i tillsynssamarbete. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 2 punkten änd-
ras så att som en grund för vägran att delta i tillsynssamarbete nämns en rättegång eller ett 

RP 151/2017 rd



211

administrativt förfarande i Finland. Till följd av den föreslagna ändringen kan också exempel-
vis pågående administrativa påföljdsprocesser utgöra en grund för vägran. 

61 §. Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-
tillsynsobjekt och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt be-
gränsning av och förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksam-
het. Det föreslås att paragrafens 7 mom. ändras i överensstämmelse med direktivets artikel 
68.3 så att till tillämpningsområdet hänförs också multilaterala och organiserade handelsplatt-
formar som drivs av en marknadsplatsoperatör. 

62 §. Informationsutbyte i samband med beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd 
samt i samband med ägartillsyn. I paragrafens 2 mom. 2 punkten föreslås en sådan lagteknisk 
ändring att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster uppdateras så att den 
stämmer överens med de ändringar som föreslås i lagen om investeringstjänster. 

71 §. Rätt och skyldighet att lämna ut information. Det föreslås att nuvarande 11 a punkten
ändras så att den täcker Energimyndighetens samtliga uppgifter. Dessutom föreslås att till pa-
ragrafen fogas en ny 11 e punkt enligt vilken information i enlighet med direktivets artikel 
79.7 kan lämnas ut till jordbruksmyndigheter. 

73 §. Överklagande. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att administrativa påföljder 
som Finansinspektionen påför med stöd av 4 kap. i fortsättningen får överklagas genom besvär 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förslaget motsvarar 9 kap. 4 § i den nya lagen om för-
hindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, enligt vilken Finansinspektionens 
beslut om påföljdsavgift med stöd av nämnda lag överklagas hos förvaltningsdomstolen. Det 
föreslås att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förenhetli-
gas med föreslagna 73 § på så sätt att i lagens 9 kap. 4 § hänvisas till att Finansinspektionens 
beslut ska överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Det inom förvaltningsrättskipningen rådande tvåinstanssystemet består av regionala förvalt-
ningsdomstolar i första instans och högsta förvaltningsdomstolen i högsta instans. De region-
ala förvaltningsdomstolarna i Finland är sex till antalet oh dessutom har Åland sin egen för-
valtningsdomstol. Till Helsingfors förvaltningsdomstol koncentreras ärenden som gäller indi-
rekt beskattning och som utgör merparten av samtliga besvärsärenden som behandlas vid 
domstolen. Specialdomstolar inom förvaltningsrättskipningens område är närmast försäk-
ringsdomstolen och marknadsdomstolen. 

Marknadsdomstolen behandlar i förvaltningsprocessuellt förfarande konkurrens- och förvärv-
särenden, som kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Vid behandlingen av ären-
den i marknadsdomstolen iakttas lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013), för-
valtningsprocesslagen samt rättegångsbalken. Marknadsdomstolens beslut får, om besvärstill-
stånd beviljas, överklagas hos högsta domstolen. 

Koncentreringen av vissa kategorier av besvärsärenden som gäller exempelvis Finansinspekt-
ionens beslut, till en eller några regionala förvaltningsdomstolar innebär att dessa får karaktä-
ren av specialdomstolar och att sakkunskapen koncentreras till dem. Enligt en arbetsgrupp 
som tillsatts av justitieministeriet (Uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsdomstolarna. Be-
tänkande av arbetsgruppen för förvaltningsprocessnivåerna, 78/2010) kan koncentreringen av 
ärendena till en eller några regionala domstolar motiveras närmast i fråga om ärenden där det 
inte enbart krävs juridisk sakkunskap och där denna specialsakkunskap i praktiken inte kan 
tryggas vid flera eller alla förvaltningsdomstolar. Det är då emellertid skäl att först utreda om 
sakkunskapen kan tryggas till exempel med hjälp av utbildning eller sakkunnigyttranden.
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Finansmarknaden kräver i många avseenden specialkompetens, vilket talar för att det nuva-
rande fullföljdssystemet bibehålls och att besvärsärendena koncentreras till Helsingfors för-
valtningsdomstol. Eftersom det föreslås att 41 § ändras så att Finansinspektionen själv ska be-
sluta om samtliga administrativa påföljder, är det inte längre motiverat att de ärendena över-
klagas hos marknadsdomstolen. Den första besvärsinstansen i fråga om Finansinspektionens 
samtliga beslut ska enligt 1 mom., i överensstämmelse med de allmänna principerna för för-
delningen av uppgifter mellan förvaltningsdomstolarna, vara Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Det föreslås att 2 och 3 mom. i den gällande paragrafen upphävs som obehövliga. Till paragra-
fen fogas ett nytt 2 mom. där det föreskrivs om högsta förvaltningsdomstolens besvärstillstånd. 
Högsta förvaltningsdomstolen ska bevilja besvärstillstånd om de förutsättningar som avses i
13 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen är uppfyllda. Exempelvis betydande administrativa 
ekonomiska påföljder och återkallelse av verksamhetstillstånd är sådana betydande ingrepp i 
individens rättigheter som innebär att förutsättningarna för beviljande av besvärstillstånd kan 
vara uppfyllda.

Med anledning av paragrafens nya 2 mom. föreslås att 4 mom. upphävs och att också Finans-
inspektionens rätt att söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen ska vara beroende av be-
svärstillstånd som beviljas av domstolen. 

Föreslagna 3 och 4 mom. stämmer överens med gällande 73 § 5 och 6 mom. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Det föreslås att lagen träder i kraft samtidigt som 
MiFIR börjar tillämpas, dvs. den 3 januari 2018. 

I lagen ingår en övergångsbestämmelse som gäller ändringssökande. Enligt föreslagna 1 mom.
ska på besvär över beslut som fattats innan denna lag trätt i kraft samt på behandlingen av ett 
sådant besvärsärende i högre instans tillämpas de bestämmelser som gällde då lagen trädde i 
kraft. Enligt föreslagna 2 mom. ska på en gärning eller försummelse som skett innan denna lag 
trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för gärningen eller försum-
melsen.

1.4 Lagen om gräsrotsfinansiering 

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområde. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Den nuvarande 
bestämmelsens motivering (RP 46/2016 rd, s. 102) om den inbördes normhierarkin mellan la-
gen om gräsrotsfinansiering och annan lagstiftning är problematisk därför att den nationella 
lagen om gräsrotsfinansiering inte kan åsidosätta tillämpningen av lagen om investeringstjäns-
ter och andra lagar som är baserade på tvingande EU-lagstiftning. De motiveringar som fram-
fördes i förarbetena till den nuvarande lagen stämmer inte heller i alla avseenden överens med 
lagens slutgiltiga innehåll, till följd av de talrika ändringar som gjordes i lagen under riks-
dagsbehandlingen. Av den anledningen är det skäl att ändra bestämmelserna om paragrafens 
tillämpningsområde på följande sätt.

Paragrafens föreslagna 1 mom. motsvarar nuvarande 1 mom. I paragrafens 2 mom. preciseras 
de bestämmelser som inte ska tillämpas på auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering. I 
momentet föreskrivs inte heller uttryckligen om de författningar som ska tillämpas på personer 
som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster, eftersom det i lagens 
9 § 2 mom. och 10 § 3 och 4 mom. särskilt föreskrivs om författningar som tillämpas på per-
sonerna i fråga. I paragrafens nya 3 mom. föreslås en bestämmelse om bestämmelser som ska 
tillämpas på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansiering då låne- och investeringsbase-
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rade gräsrotsfinansiering förmedlas med andra än finansiella instrument. När det är fråga om 
sådan förmedling av gräsrotsfinansiering ska sålunda tillämpas endast de bestämmelser som 
avses i lagens 10 § 1, 5 och 6 mom. På överträdelser av de bestämmelserna ska också tilläm-
pas de nationella påföljdsbestämmelserna i lagens 15 §. Paragrafens 4 mom. motsvarar gäl-
lande 3 mom. Paragrafens 5 mom. motsvarar huvudsakligen gällande 5 mom. I momentet fö-
reslås emellertid en sådan precisering att där hänvisas endast till investeringsbaserad gräsrots-
finansiering, eftersom värdepappersmarknadslagen inte är tillämplig på lånebaserad för-
medling av gräsrotsfinansiering som sker med andra än finansiella instrument. Paragrafens 6 
mom. motsvarar gällande 4 mom. I paragrafens nya 7 mom. föreslås en informativ hänvisning 
till tillämpning av lagen om investeringstjänster i en situation där investeringstjänster tillhan-
dahålls med finansiella instrument. Paragrafens nya 8 mom. innehåller en informativ hänvis-
ning till lagen om handel med finansiella instrument. Också paragrafens 9 mom. är nytt och 
innehåller en informativ hänvisning till betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut. 

2 §. Definitioner. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Föreslagna 1 och 2 
punkten motsvarar gällande 1 och 2 punkten. I paragrafens 3 punkt föreslås en sådan ändring 
att där definieras begreppet registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering. Till åtskillnad från 
en auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering avses med en registrerad förmedlare av 
gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, värde-
pappersföretag, en person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investerings-
tjänster eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering. I paragrafens 4 punkt föreslås en definition av begreppet auktoriserad
förmedlare av gräsrotsfinansiering, varmed avses ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut, ett 
betalningsinstitut och en sådan person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om in-
vesteringstjänster. Sist nämnda aktör kan antingen vara ett företag som beviljats auktorisation 
med stöd av 2 kap. 1 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster eller en näringsidkare som fått 
verksamhetstillstånd med stöd av 2 mom. i samma paragraf. Paragrafens nuvarande 4—11 
punkt föreslås bli 5—12 punkten. 

2 kap. Rätt att förmedla gräsrotsfinansiering

3 §. Registreringsskyldighet. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att där för det 
första preciseras att registreringsskyldigheten gäller andra än auktoriserade förmedlare av 
gräsrotsfinansiering. För det andra preciseras i momentet att rätten gäller endast förmedling av 
gräsrotsfinansiering på annat sätt än med finansiella instrument. Preciseringen behövs ef-
tersom endast företag och näringsidkare som auktoriserats i enlighet med 9 § har rätt att för-
medla gräsrotsfinansiering med finansiella instrument. 

9 §. Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfi-
nansiering. I paragrafen och dess rubrik föreslås genomgripande ändringar. I paragrafens ru-
brik preciseras det att paragrafen gäller auktoriserade förmedlares rätt att förmedla och låne-
och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om en auktori-
serad finansmarknadsaktörs rätt att förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansie-
ring. Uttrycket auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering kan avse värdepappersföretag, 
kreditinstitut, AIF-förvaltare eller värdepapperscentraler.

I paragrafens 2 mom. föreslås att det i överensstämmelse med artikel 3 i MiFID II föreskrivs 
om rätten att tillhandahålla sådan förmedling av gräsrotsfinansiering (begränsat verksamhets-
tillstånd för värdepappersföretag) där det endast är fråga om att ta emot eller förmedla uppdrag 
om sådana finansiella instrument som avses i bestämmelsen. I paragrafen föreslås inte längre 
någon mot gällande 3 mom. svarande bestämmelse om förmedlares skyldighet att förmedla 
uppdrag till auktoriserade finansmarknadsaktörer, eftersom en bestämmelse om saken redan 
ingår i 1 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster som det hänvisas till i föreslagna 2 

RP 151/2017 rd



214

mom. I paragrafens 3 mom. föreslås en bestämmelse om förmedlarens skyldighet att under-
rätta Finansinspektionen om att förmedling av gräsrotsfinansiering inleds eller avslutas. Para-
grafens föreslagna 4 och 5 mom. motsvarar till innehållet paragrafens gällande 4 och 5 mom. 

3 kap. Kundskydd

10 §. Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot 
investerarna. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Paragrafens 1 mom. motsva-
rar nuvarande 1 mom. I paragrafens nya 2 mom. ingår en informativ hänvisning till de be-
stämmelser i lagen om investeringstjänster som ska tillämpas vid förmedling av gräsrotsfinan-
siering. Vilka bestämmelser som i lagen om investeringstjänster i enskilda fall ska tillämpas 
på förmedlare av gräsrotsfinansiering avgörs sålunda utifrån vilken typ av investeringstjänst 
det är fråga om. I verksamheten ska också tillämpas till exempel vad som i 7, 9 och 10 kap. i 
lagen om investeringstjänster föreskrivs om organisering av verksamheten, om hantering av 
kundmedel samt om förfaranden i kundförhållandet. 

I föreslagna nya 3 mom. föreskrivs vilka uttryckliga bestämmelser i lagen om investerings-
tjänster som en person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjäns-
ter med stöd av artikel 3 i MiFID II också ska iaktta vid förmedling av gräsrotsfinansiering. 
De bestämmelser i lagen om investeringstjänster som räknas upp i momentet motsvarar, med 
undantag för bestämmelsen om behandling av kundklagomål och lämplighetsbedömning, be-
stämmelserna i artikel 3.2 punkterna a—c i MiFID II. Dessutom föreslås att på personerna i 
fråga ska tillämpas bestämmelserna om administrativa påföljder i 15 kap. i lagen om investe-
ringstjänster, skadestånds- och straffbestämmelserna i 16 kap. i samma lag samt bestämmel-
serna om tillsynsbefogenheter i 16 a kap. i samma lag. På dessa aktörer är det motiverat att 
tillämpa samma påföljds- och straffbestämmelser som på övriga aktörer enligt lagen om inve-
steringstjänster. 

Syftet med förslaget är inte heller att försvaga investerarskyddet i förhållande till den gällande 
lagen om gräsrotsfinansiering, som redan innehåller bestämmelser om behandling av kundkla-
gomål och lämplighetsbedömning. Av denna anledning föreslås att det nuvarande gränsvärde 
på 2 000 euro bevaras som ska tillämpas vid lämplighetsbedömning. Nivån på lämplighetsbe-
dömningen avviker sålunda från nivån på den lämplighetsbedömning gällande en auktoriserad 
förmedlare, där gränsvärdet på 2 000 euro inte tillämpas. I paragrafens nya 4 mom. föreskrivs 
att på personer som avses i 3 mom. ska tillämpas vad som i lagen om investeringstjänster före-
skrivs om innehav av kundmedel och om yrkesmässig ansvarsförsäkring. Paragrafens 5 mom.
ska emellertid med precisering av gällande 2 mom. avse endast registrerade förmedlare av 
gräsrotsfinansiering. I paragrafens nya 6 mom. föreskrivs delvis i överensstämmelse med den 
gällande lagens 10 § 3 mom. om en registrerad förmedlares förvaltning av kundmedel. Para-
grafens föreslagna 7 mom. motsvarar paragrafens nuvarande 4 mom. 

4 kap. Tillsyn och påföljder

15 §. Ordningsavgift och påföljdsavgift. Det föreslås att 2 mom. ändras så att paragrafhänvis-
ningarna preciseras i överensstämmelse med de övriga lagförslagen. I föreslagna 3 mom. före-
skrivs om tillämpning av bestämmelsen om påföljdsavgift också när det är fråga om sådana 
närmare bestämmelser och föreskrifter som det hänvisas till i 2 mom. Det är fråga om före-
skrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av bestämmelserna i fråga samt om för-
ordningar som finansministeriet utfärdat med stöd av lagens 21 §. 

På sådana aktörer som avses i artikel 3 i MiFID II och i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen 
om investeringstjänster ska enligt förslaget däremot i enlighet med den föreslagna hänvis-

RP 151/2017 rd



215

ningsbestämmelsen i 10 § 3 mom. 5 punkten tillämpas administrativa påföljder som föreskrivs 
i 15 kap. i lagen om investeringstjänster. 

1.5 Kreditinstitutslagen

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet. I paragrafens 6 mom. föreslås i överens-
stämmelse med förslaget till 1 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster ett uttryckligt omnäm-
nande om bedrivande av investeringsverksamhet. Dessutom föreslås att till paragrafen fogas 
ett nytt 8 mom. Det är fråga om en informativ hänvisningsbestämmelse till 1 kap. 8 § 1 mom. i 
lagen om investeringstjänster, som ska tillämpas också på kreditinstitut som säljer strukture-
rade insättning och tillhandahåller rådgivning gällande sådana. Den föreslagna bestämmelsen 
är baserad på artikel 1.4 i MiFID II.

3 kap. Rätt att äga aktier eller andelar i kreditinstitut

1 §. Anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier och andelar. I paragrafens 5 
mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om handel 
med finansiella instrument ändras till en hänvisning som avser det andra lagförslaget.

5 kap. Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

1 §. Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker. I paragrafens 3 mom. föreslås en 
sådan ändring att en bank är skyldig att till Finansinspektionen göra anmälan om styrelsens 
beslut om att börja tillhandahålla investeringstjänster eller sidotjänster samt att samtidigt ge en 
utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den 
verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. En-
ligt artikel 1.3 i MiFID II ska de krav som i direktivets artikel 9.3 fastställs för de högsta för-
valtningsorganens styrnings- och förvaltningssystem tillämpas också på kreditinstitut som till-
handahåller investeringstjänster. 

Avsikten med förslaget är att Finansinspektionen hela tiden ska vara medveten om vilka inve-
sterings- och sidotjänster de finländska kreditinstituten tillhandahåller. Nuvarande praxis en-
ligt vilken kreditinstituten med ett generellt banktillstånd får tillhandahålla sådana tjänster som 
nämns i kreditinstitutslagen utan att Finansinspektionen har kännedom om saken, är inte ef-
fektiv med tanke på Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna brist har påtalats också av 
Internationella Valutafonden (IMF) och ESMA. Nuvarande praxis innebär att Finansinspekt-
ionen ständigt måste ställa förfrågningar till kreditinstituten för att hålla sig uppdaterade om 
vilka tjänster som tillhandahålls. Kreditinstitut har också kunnat börja tillhandahålla nya inve-
steringstjänster utan att Finansinspektionen har kunnat förvissa sig om att de uppfyllt sina 
skyldigheter när det gäller organiseringen av verksamheten och förfarandena. I detta avseende 
är kreditinstituten och värdepappersföretagen inte jämställda, eftersom värdepappersföretagets 
förutsättningar för bedrivande av verksamhet utreds i fråga om varje tjänst i samband med till-
ståndsförfarandet. I framtiden, då Finansinspektionen och de övriga europeiska tillsynsmyn-
digheterna för värdepappersmarknaden har samma befogenheter när det gäller produktingri-
panden, kommer det att med tanke på en effektiv tillsyn över marknaden att vara viktigt att 
Finansinspektionen ständigt känner till vilka investerings- eller sidotjänster dess tillsynsobjekt 
tillhandahåller. De uppgifterna har betydelse också för övervakningen av förutsättningarna för 
medlemskap i ersättningsfonden och för tillsynen när det gäller medlemsavgifterna. 

En förutsättning för att säkerställa uppdateringen av Finansinspektionens och ESMA:s offent-
liga register är att kreditinstituten rapporterar till Finansinspektionen också då tillhandahållan-
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det av vissa investerings- och sidotjänster upphör. En sådan anmälan ska innehålla ett utdrag 
av styrelsens beslut samt en utredning om hur tjänsten ska avvecklas utan att kundskyddet 
äventyras. Motsvarande förfarande när det gäller utredningar ska iakttas då värdepappersföre-
tagets verksamhetstillstånd återkallas. 

2 §. Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag. I paragrafens 2 mom. föreslås motsva-
rande ändring som i 1 § 3 mom. om rapportering till Finansinspektionen om inledande och av-
slutande av tjänster som avses i bestämmelsen.

6 §. Finansiering och mottagande som pant av egna och koncernföretags aktier, andelar, 
kapitallån och debenturer. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hän-
visningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument ändras så att den avser 
det andra lagförslaget.

8 kap. Ersättningar

12 §. Betalning av rörliga ersättningar i annan form än pengar och fastställande av vänteti-
den. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gäl-
lande lagen om handel med finansiella instrument avser det andra lagförslaget. 

9 kap. Riskhantering

5 §. Revisionskommitté. Det föreslås att paragrafens bestämmelse om definiering av begreppet 
reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument ändras i överensstäm-
melse med den nya punkt som föreslås. 

12 kap. Bokslut, halvårsrapport och revision

Det föreslås att kapitelrubriken ändras i överensstämmelse med kapitlets 12 § så att där nämns 
ordet halvårsrapport i stället för ordet delårsrapport i den gällande lagen. 

5 §. Verksamhetsberättelse. Det föreslås att denna paragraf ändras i överensstämmelse med 
värdepappersmarknadslagens 7 kap. 6 § sådan den lyder i lag 1445/2016. I det sammanhanget 
separerades bokslutet och verksamhetsberättelsen innehållsmässigt från varandra. Den 
nämnda paragrafen i värdepappersmarknadslagen är baserad på artikel 4.2 c i transparensdi-
rektivet. Transparensdirektivets artikel är i sin tur överensstämmande med redovisningsdirek-
tivets artikel 19.1.1. Det är skäl att ändra kreditinstitutslagens paragraf om verksamhetsberät-
telse i överensstämmelse med värdepappersmarknadslagstiftningen, för att säkerställa ett jäm-
likt bemötande av de bokföringsskyldiga samt för undvikande av oklara tolkningar. Närmare 
bestämmelser om sådana relevanta omständigheter som avses i lagrummet finns i finansmi-
nisteriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags bokslut.

6 §. Registrering, värdering och redovisning av finansiella instrument samt fonden för verkligt 
värde. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras till följd av införandet av den internationella 
redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden börjar tillämpas den 1 ja-
nuari 2018, vilket innebär att den första gången kommer att tillämpas på räkenskapsperioden 
2018. Den nya standarden som i tekniskt hänseende ersätter den tidigare standarden IAS 39, 
reglerar klassificering, värdering och redovisning av finansiella instrument, inklusive ned-
skrivningar på verkligt värde. Nedskrivningar på finansiella instrument som avser periodise-
rade anskaffningsutgifter innebär att tillämpningen av den nya standarden sker enligt en mo-
dell som innebär att också framtida händelser ska beaktas. I fortsättningen ska nedskrivningar 
göras till exempel på företags låneportföljer utifrån väntade kreditförluster. De bokförings-
skyldiga ska redovisa beräknad finansiell marginal på de periodiserade anskaffningsutgifterna 
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som en förväntad kreditförlust och i resultaträkningen redovisa den som en kostnad, som 
sålunda också har en sänkande inverkan på den bokföringsskyldiges resultat. Den föreslagna 
reformen berör i praktiken kreditinstitutens samtliga låneportföljer. Dessutom ska den nya 
nedskrivningsmodellen tillämpas på vissa sedvanliga investeringar i skuldinstrument, trots att 
de i balansräkningen tas upp till verkligt värde via fonden för verkligt värde. Den ändring som 
föreslås i momentet är av teknisk karaktär. Den föreslagna formuleringen preciserar kraven så 
att de tydligare motsvarar kraven i standarden IFRS 9. Momentets nuvarande formulering re-
fererar endast till derivatinstruments och övriga finansiella instruments verkliga värde och till 
tillämpningen av internationella redovisningsstandarder för deras vidkommande. Med övriga 
standarder (andra än tidigare IAS 39, eller IFRS 9 från och med den 1 januari 2018) avses 
IFRS 13 Värdering till verkligt värde och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. I 
praktiken har också medan den nuvarande standarden varit i kraft, genom Finansinspektionens 
föreskrifter och anvisningar samt i bankernas finansiella rapporter beaktats alla klassifice-
rings- och värderingskrav i standarden IAS 39 Finansiella instrument. I fråga om andra till-
gångar och skulder iakttas antingen bokföringslagens eller kreditinstitutslagens nationella 
bokslutsbestämmelser. 

Också i paragrafens 2 mom. föreslås ändringar till följd av standarden IFRS 9. I momentet fö-
reslås en sådan ändring att i fonden för verkligt värde i fortsättningen ska redovisas föränd-
ringar i finansiella instruments verkliga värde, med beaktande av förändringar som beror på 
kreditrisker som är förenade med finansiella skulder, i sådana fall då en IFRS-standard förut-
sätter detta. Bestämmelsen är baserad på punkterna 5.7.1 (c) och 5.7.7 i IFRS 9. Efter att den 
föreslagna bestämmelsen trätt i kraft kommer förändringen av den egna kreditrisken när det 
gäller sådan av ett kreditinstitut emitterade obligationer som, i enlighet med den så kallade 
verkligt-värde-optionen redovisas till verkligt värde, i stället för kreditinstitutets resultat ska 
redovisas i fonden för verkligt värde. I annat fall kan det gå så att den ökade egna kreditrisken 
på ett icke-ändamålsenligt sätt redovisas som resultatförbättrande och sålunda som utdel-
ningsbara medel. 

12 §. Halvårsrapport. I denna paragraf föreslås motsvarande ändringar som i värdepappers-
marknadslagen. Enligt värdepappersmarknadslagstiftningen upprättas numera endast så kal-
lade halvårsrapporter i stället för sådana delårsrapporter som avses i värdepappersmarknadsla-
gens 7 kap 10 §. Syftet med den föreslagna ändringen är att förenhetliga regleringen mellan 
olika bokföringsskyldiga och att sålunda inlåningsbankerna i fortsättningen ska kunna upprätta 
sådana halvårsrapporter som avses i paragrafen. Ändringen utgör inget hinder för att också i 
fortsättningen upprätta finansiella översikter också för de tre respektive nio första månaderna. 

15 §. Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och 
granskare. Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras i överensstämmelse med den ändring 
som föreslås i 9 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster. Bestämmelsen är baserad på artikel 8 
i kommissionens delegerade direktiv som antagits i enlighet med MiFID II. 

15 kap. Förfaranden vid kundtransaktioner

14 §. Tystnadsplikt. Det föreslås att till paragrafens 3 mom. fogas en hänvisning till ordnande 
av multilateral och organiserad handel. Dessutom föreslås i momentet en precisering som in-
nebär att sådana uppgifter som avses i bestämmelsen kan lämnas också till en sådan börs och 
till sådana handelsplatser som avses i bestämmelsen också i syfte att säkerställa deras skyldig-
het att bevara information. Exempelvis artikel 25 i MiFIR ålägger marknadsoperatörer skyl-
dighet att bevara information enligt bestämmelsen. 

18 kap. Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut
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1 §. Utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster. Det föreslås att pa-
ragrafens hänvisningsbestämmelser ändras till följd av de ändringar som föreslås i lagen om 
investeringstjänster.

2 §. Tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster. Det föreslås att pa-
ragrafens hänvisningsbestämmelser ändras till följd av de ändringar som föreslås i lagen om 
investeringstjänster. 

20 kap. Administrativa påföljder

2 §. Påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder. Det föreslås 
att paragrafens omnämnande om behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen 
stryks till följd av de ändringar som föreslås i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen gällande 
påförande av påföljdsavgifter och ändringssökande. 

Ikraftträdande

Ikraftträdandebestämmelse. Här föreskrivs om lagens ikraftträdande och samtidigt föreslås en 
övergångsbestämmelse. Enligt 2 mom. ska ett kreditinstitut underrätta Finansinspektionen om 
de investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster samt om de sidotjäns-
ter enligt 2 kap. 3 § i den lagen som kreditinstitutet tillhandahåller eller bedriver när denna lag 
träder i kraft. Avsikten är att nuläget ska beaktas som utgångspunkt. Kreditinstituten ska inte 
för säkerhets skull anmäla sådana tjänster som de inte tillhandahåller vid den tidpunkt då lagen 
träder i kraft. Om en anmälan görs i samband med att lagen träder i kraft antas kreditinstitutet i 
anslutning till respektive tjänst uppfylla vissa organiserings- och uppförandekrav samt ha en 
kompetent, erfaren och tillräckligt stor personal för tillhandahållandet av tjänsten i fråga. En 
anmälan som kreditinstitutets styrelse godkänt ska göras senast den 29 juni 2018 och av den 
ska framgå vilka investerings- och sidotjänster som tillhandahålls vid den tidpunkt då lagen 
träder i kraft. 

Kreditinstitutet ska tillställa Finansinspektionen en sådan utredning som avses i 5 kap. 1 § 3 
mom. och 2 § 2 mom. i fråga om tjänster som börjar tillhandahållas först efter det att lagen 
trätt i kraft. 

1.6 Värdepappersmarknadslagen

1 kap. Allmänna bestämmelser

5 §. Europeiska unionens lagstiftning. Hänvisningen i paragrafens 1 mom. 5 punkten föreslås 
bli så uppdaterad att den i stället för MiFID I gäller MiFID II. Dessutom föreslås att momen-
tets 6 punkt ska hänvisa till MiFIR. Hänvisningen till prospektdirektivet i den gällande 6 
punkten föreslås bli överförd till den nya 7 punkten. Hänvisningen i den gällande 7 punkten 
till förordningen om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument fö-
reslås bli upphävd.

2 kap. Definitioner

2 §. Finansiella instrument. I paragrafen föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen 
till definitionen av begreppet finansiella instrument i lagen om investeringstjänster justeras i 
överensstämmelse med den ändring som föreslås i lagen om investeringstjänster.

5 §. Reglerad marknad och marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad. I denna 
paragraf föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen, i stället för den gällande lagen 
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om handel med finansiella instrument, ska avse motsvarande definitioner i det andra lagför-
slaget.

6 §. Börs. Det föreslås att denna paragraf preciseras i överensstämmelse med definitionen i 
den nya lagen om handel med finansiella instrument. 

9 §. Multilateral handelsplattform och marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral han-
del. I denna paragraf föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen, i stället för den 
gällande lagen om handel med finansiella instrument, ska avse motsvarande definitioner i det 
andra lagförslaget.

10 §. Tillhandahållare av investeringstjänster. I paragrafens 2 punkt föreslås en sådan lagtek-
nisk ändring att hänvisningen till kreditinstitutslagen uppdateras så att den avser den gällande 
lagen.

3 kap. Tillämpningsområde och definitioner

5 §. Kvalificerad investerare. I paragrafens föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvis-
ningarna till den gällande lagen om investeringstjänster ändras så att de stämmer överens med 
den ändrade paragrafnumreringen i den lagen.

8 kap. Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter

8 §. Emittenters rätt att få information om sina delägare. I denna paragraf föreslås en sådan 
lagteknisk ändring att hänvisningen till lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamhet 
uppdateras så att den avser den gällande lagen.

9 kap. Anmälan om betydande ägar- och röstandelar

8 §. Undantag från anmälningsskyldigheten. I paragrafens 3 punkt föreslås en strykning av 
omnämnandet om ägar- och röstandelar som har förvärvats för att genomföra återköpspro-
gram. Kriteriet som föreslås bli struket är inte baserat på öppenhetsdirektivet, eftersom i dess 
artikel 9.6 a föreskrivs endast om undantag som gäller stabilisering. Dessutom föreslås att 
hänvisningen till kommissionens återköpsförordning uppdateras så att den avser marknads-
missbruksförordningen. 

12 kap. Marknadsmissbruk

2 §. Rapportering av transaktioner. Det föreslås att denna paragraf upphävs. I artikel 26 i 
MiFIR föreskrivs om transaktionsrapportering. I 7 kap. 1 § i den nya lagen om handel med fi-
nansiella instrument föreslås en informativ hänvisning till transparenskraven enligt MiFIR, 
vilket i enlighet med artikel 26 i MiFIR också innebär skyldighet att rapportera om handeln till 
myndigheten. 

6 §. Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. Det föreslås att Finansinspekt-
ionens behörighet att meddela föreskrifter inskränks så att den inte längre gäller föreskrifter 
om transaktionsrapportering. Närmare bestämmelser om saken finns i kommissionens förord-
ning.

15 kap. Administrativa påföljder

3 §. Påförande och verkställighet av administrativa påföljder. Det föreslås att omnämnandet 
om behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen stryks med anledning av de 
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ändringar som föreslås i bestämmelserna om påförande och överklagande av påföljdsavgift i 4 
kap. i lagen om Finansinspektionen. 

1.7 Strafflagen

51 kap. Om värdepappersmarknadsbrott

6 §. Definitioner. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Merparten av de definit-
ioner som föreslås stämmer emellertid överens med paragrafens nuvarande definitioner. Para-
grafens 1 mom. 1 punkten motsvarar nuvarande 1 punkten. Hänvisningen i momentets 2 punkt
till definitionen av begreppet finansiella instrument föreslås bli ändrad i överensstämmelse 
med definitionen i lagen om investeringstjänster. Definitionen av begreppet finansiella in-
strument i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster föreslås bli utvidgad så att den i över-
ensstämmelse med avsnitt C i bilaga I i MiFID II inkluderar också utsläppsrätter som avses i 
bestämmelsen samt derivatinstrument som är föremål för handel på en organiserad handels-
plattform, med undantag av sådana grossistenergiprodukter som avses i bestämmelsen. 

Bestämmelsens 3 punkt motsvarar nuvarande 3 punkten. Det föreslås att 4 och 5 punkten änd-
ras genom en hänvisning till den nya lagen om handel med finansiella instrument och dess de-
finition av begreppen reglerad marknad och multilateral handelsplattform. I bestämmelsens 
nya 6 punkt föreslås en hänvisning till den definition av begreppet organiserad handelsplatt-
form som ingår i lagen om handel med finansiella instrument. Bestämmelsens 7—11 punkt
motsvarar 6—10 punkten i den nuvarande bestämmelsen. I bestämmelsens 12 punkt föreslås 
en sådan materiell ändring att definitionen av begreppet handelsplats ska innefatta också den 
nya definitionen av begreppet organiserad handelsplattform i lagen om handel med finansiella 
instrument. Bestämmelsens 13 och 14 punkt motsvarar nuvarande 12 och 13 punkten. I den 
nya 15 punkten föreslås en hänvisning till definitionen av begreppet utsläppsrätter i lagen om 
investeringstjänster.

Paragrafens 2 mom. motsvarar nuvarande 2 mom. 

6 a §. Tillämpningsområde. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan ändring att till momentet 
fogas en ny 3 punkt som motsvarar bestämmelsen om tillämpningsområdet i enlighet med ar-
tikel 1.2 c i marknadsmissbruksdirektivet om finansiella instrument som är föremål för handel 
på en organiserad handelsplattform. Dessutom föreslås i momentet i överensstämmelse med 
missbruksdirektivets artikel 1.2 andra stycket en ny 4 punkt om finansiella instrument som i 
enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 avser utsläppsrätter och som 
utauktioneras på en auktionsplattform som auktoriserats som en reglerad marknad.

I paragrafens nya 3 mom. föreslås dessutom att det på det sätt som förutsätts i tillämpningsbe-
stämmelsen i artikel 1.2 i missbruksdirektivet föreskrivs att med finansiella instrument ska 
jämställas auktionsprodukter som är baserade på utsläppsrätter enligt kommissionens förord-
ning (EU) nr 1031/2010. Tillämpningsområdet för kapitlets gällande 6 § 2 mom., 6 a § 2 
mom. och likaså 6 a § 4 mom. är bundet till finansiella instrument. Tillämpningsbestämmelsen 
behövs för att man ska kunna säkerställa direktivets målsättning att utsträcka straffbestämmel-
sernas tillämpningsområde också till utauktionering av sådana på utsläppsrätter baserade aukt-
ionsprodukter som inte är finansiella instrument enligt avsnitt C i bilaga I i MiFID II, men 
som är föremål för handel på en sådan auktionsplattform som avses i 1 mom. 4 punkten. Para-
grafens nuvarande 3 och 4 mom. blir nya 4 och 5 mom. 

1.8 Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
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1 §. Avgiftsskyldiga. Det föreslås att till bestämmelsen fogas en ny kategori av avgiftsskyldiga, 
dvs. sådana referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansin-
spektionen. Av denna anledning fogas till paragrafens 1 mom. en ny 23 punkt. I paragrafens 1 
mom. 4 punkten föreslås en lagteknisk ändring som innebär att hänvisningen till den gällande 
lagen om handel med finansiella instrument ändras till en hänvisning som avser det andra lag-
förslaget. Dessutom föreslås i 22 punkten en språkteknisk ändring till följd av den nya 23 
punkten.

4 §. Proportionell tillsynsavgift. I tabellen i paragrafens 1 mom. föreslås tekniska korrigering-
ar. 

5 §. Grundavgifter för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift. I tabellen i pa-
ragrafens 1 mom. föreslås ett tillägg enligt vilket då en sådan avgiftsskyldig som avses i 4 § 
tillhandahåller datarapporteringstjänster ska utöver en proportionerlig tillsynsavgift enligt 4 § 
betalas grundavgift enligt denna paragraf. Bestämmelsen är sålunda tillämplig till exempel på 
värdepappersföretag som utöver investeringstjänster tillhandahåller datarapporteringstjänster. 

6 §. Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga. I paragrafens 1 mom. föreslås en grundavgift för 
andra leverantörer av datarapporteringstjänster än de som avses i 4 §. Leverantörer av data-
rapporteringstjänster förutsätts ha ett sådant verksamhetstillstånd som avses i lagen om handel 
med finansiella instrument. Sådana leverantörer tillhandahåller till exempel olika slags IT-
tjänster. Den föreslagna grundavgiften motsvarar den grundavgift som betalas av börsens och 
värdepapperscentralens holdingföretags motpart samt av en sådan motpart som avses i EMIR-
förordningen. 

Dessutom föreslås att till 1 mom. fogas en bestämmelse om grundavgift för referensvärdes-
administratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen. Sådana referens-
värdesadministratörer har Finansinspektionen registrerat med stöd av artikel 34.1 c i referens-
värdesförordningen. Då en referensvärdesadministratör som är registrerad med stöd av artikel 
34.1 b i referensvärdesförordningen är ett övervakat företag bestäms betalningsskyldigheten 
med stöd av 4 §. 

Dessutom föreslås i momentet tekniska ändringar som innebär korrigering av tabellens uppgif-
ter och hänvisningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument så att de av-
ser det andra lagförslaget eller EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 

1.9 Lagen om placeringsfonder

2 §. I paragrafens 1 mom. 12, 14, 21 och 22 punkt föreslås sådana lagtekniska ändringar att 
hänvisningarna till den gällande lagen om investeringstjänster ändras i överensstämmelse med 
den ändrade paragrafnumreringen i den lagen och så att hänvisningen till den gällande lagen 
om handel med finansiella instrument avser det andra lagförslaget. 

5 §. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring av hänvisningarna till den gäl-
lande lagen om investeringstjänster ändras så att de motsvarar den ändrade paragrafnumre-
ringen i den lagen.

8 b §. I denna paragraf föreslås genomgripande ändringar. Föreslagna 1 och 2 mom. motsvarar 
8 b § 1 och 2 mom. i den nuvarande lagen. Det föreslås att i paragrafen stryks bestämmelsen i 
gällande 3 mom. om fondbolags årliga anmälningsskyldighet till Finansinspektionen. Före-
slagna 3 mom. motsvarar nuvarande 4 mom. med den ändringen att Finansinspektionens be-
myndigande att meddela föreskrifter stryks såsom onödigt till följd av att den årliga anmäl-
ningsskyldigheten inte längre gäller.
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8 c §. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gäl-
lande lagen om investeringstjänster ändras i överensstämmelse med den ändrade paragrafnum-
reringen i den lagen.

57 b §. I denna paragraf föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande 
lagen om investeringstjänster ändras i överensstämmelse med den ändrade paragrafnumre-
ringen i den lagen.

101 a §. Det föreslås att paragrafens 4 mom. upphävs eftersom förslaget innebär att de nuva-
rande årliga anmälningsskyldigheterna i fråga om insiderregister och privata transaktioner 
stryks. 

101 b §. Det föreslås att i paragrafen stryks den onödiga hänvisningen till bestämmelserna om 
årliga anmälningar till insiderregistret, till följd av att 101 a § 4 mom. upphävs.

144 c §. Det föreslås att paragrafens omnämnande om behandling av administrativa påföljder i 
marknadsdomstolen ska strykas med anledning av de ändringar som föreslås i lagen om Fi-
nansinspektionen och dess 4 kap. om påförande och överklagande av påföljdsavgift.

Ikraftträdandebestämmelser. I denna bestämmelse föreskrivs om lagens ikraftträdande. Till 
lagen ska enligt förslaget fogas en övergångsbestämmelse enligt vilken en sådan årlig rapport 
om privata transaktioner och insiderregister som avses i den gällande lagen inte längre behö-
ver lämnas till Finansinspektionen för år 2017, eftersom förslaget innebär att dessa årlig rap-
porteringsskyldigheter slopas. 

1.10 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2 kap. Definitioner

4 §. Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet. Det föreslås att definitionen av AIF-
förvaltarens värdmedlemsstat i paragrafens 19 punkt kompletteras så att den motsvarar det till-
lägg som enligt artikel 92 i MiFID II har gjorts i artikel 4.1 r i AIFM-direktivet samt att defi-
nitionen justeras av lagtekniska skäl. Efter ändringen avses med AIF-förvaltarens värdmed-
lemsstat dessutom en EES-stat som inte är en hemmedlemsstat och där en EES-baserad AIF-
förvaltare tillhandahåller sådana tjänster som avses i artikel 6.4 i AIFM-direktivet. I 3 kap. 2 § 
2 mom. och 3 § föreskrivs om de tjänster som avses i direktivet.

5 §. Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning. Det föreslås att definitionen av direkti-
vet om marknader för finansiella instrument i paragrafens 2 mom. 10 punkten uppdateras så att 
den hänvisar till MiFID II i stället för till MiFID I. 

6 §. Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen. I paragrafens 2 mom. fö-
reslås sådana lagtekniska ändringar att hänvisningarna till den gällande lagen om investerings-
tjänster ändras i överensstämmelse med den ändrade paragrafnumreringen i den lagen. I para-
grafens 3 mom. föreslås en sådan ändring att hänvisningen till 4 kap. 2 § i lagen om investe-
ringstjänster i fråga om utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-
värdepappersföretag, med anledning av de ändringar som föreslås i paragraferna ändras till en 
hänvisning till 1 § i samma kapitel. I fortsättningen kommer 4 kap. 2 § i lagen om investe-
ringstjänster att gälla anknutna ombud som är etablerade i ett utländskt EES-
värdepappersföretags hemmedlemsstat, medan 1 § gäller anknutna ombud som är etablerade i 
Finland. 
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7 §. Övriga definitioner. I paragrafens 1 mom.2 punkten föreslås en sådan lagteknisk ändring 
att hänvisningen till en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
ändras så att den avser motsvarande definition i det andra lagförslaget. 

3 kap. Verksamhet som AIF-förvaltare 

2 §. Andra tillåtna tjänster. Av lagtekniska skäl föreslås en sådan ändring i paragrafens 2 
mom. att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster ändras så att den mots-
varar den ändrade paragrafnumreringen i den lagen.

3 §. Sidotjänster. I denna paragraf föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningarna till 
den gällande lagen om investeringstjänster ändras så att de motsvarar de ändringar som före-
slås i den lagen.

6 kap. Verksamhetsförutsättningar

2 §. Minimikapital. I paragrafens 6 mom. föreslås en korrigering av den felaktiga hänvisningen 
till 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster. Hänvisningen ska avse 6 kap. 2 § 1 
mom. i lagen om investeringstjänster. Hänvisningen innebär att AIF-förvaltare i fråga om till-
handahållande av investeringstjänster omfattas av motsvarande reglering som fondbolag i 
fråga om placeringsfonder. I 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster har i samband 
med uppdateringen av MiFID II vid beräkningen av kapitalkraven beaktats om tjänsteleveran-
tören har tillstånd att inneha kundmedel eller inte samt de delegerade bestämmelser som har 
antagits om saken. 

7 kap. Organisering av verksamheten

5 §. Kundskydd i samband med investeringstjänster. Det föreslås att paragrafens 2 mom. av 
lagtekniska skäl ändras så att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster änd-
ras så att den motsvarar den ändrade paragrafnumreringen i den lagen.

8 §. Privata transaktioner. Det föreslås att paragrafens 2 mom. upphävs eftersom de nuva-
rande årliga rapporteringsskyldigheterna i fråga om privata transaktioner föreslås bli upp-
hävda. 

12 kap. Erbjudande av andelar

8 §. Kundkontroll. Det föreslås att i paragrafens 4 mom. av lagtekniska skäl görs en sådan änd-
ring att hänvisningen till en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instru-
ment ändras så att den avser motsvarande definition i det andra lagförslaget.

13 kap. Marknadsföring till icke-professionella kunder

2 §. Auktorisationsvillkor. I paragrafens 2 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hän-
visningen till en sådan reglerad marknad som avses i den gällande lagen om handel med fi-
nansiella instrument ändras så att den avser motsvarande definition i det andra lagförslaget. 

14 kap. Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §. Förvaringsinstitut. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 2 punkten av lagtekniska skäl in-
delas i två punkter så att till momentet fogas en ny 2 a punkt. I den föreslagna 2 punkten före-
skrivs om ett värdepappersföretags förutsättningar att i enlighet med lagen om investerings-
tjänster verka som förvaringsinstitut för en alternativ fond, medan det i den nya 2 a punkten 
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föreskrivs om motsvarande förutsättningar för ett utländskt EES-värdepappersföretag. Dessu-
tom föreslås att bestämmelsernas ordalydelse preciseras i överensstämmelse med artikel 21.3 
d i AIFM-direktivet och att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster upp-
dateras så att den motsvarar de ändringar som föreslås i den lagen.

19 kap. EES-staterna

1 §. Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i andra 
EES-stater. I denna paragraf och dess rubrik föreslås genomgripande ändringar. Till paragra-
fens rubrik fogas ett omnämnande om tillhandahållande av investeringstjänster i andra EES-
stater. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan komplettering att i momentet utöver förvaltning 
av en EES-baserad AIF-fond föreskrivs om en i Finland auktoriserad AIF-förvaltares rätt att i 
en annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sido-
tjänster enligt 3 §. En förutsättning för tillhandahållande av tjänsterna i fråga är att de omfattas 
av AIF-förvaltarens auktorisation. Tjänster kan antingen tillhandahållas direkt eller genom 
etablering av en filial i en annan EES-stat. Förslaget motsvarar de ändringar som i enlighet 
med 92.2 i MiFID II har gjorts i artiklarna 33.1 och 33.2 i AIFM-direktivet. 

I artikel 33 i AIFM-direktivet föreskrivs om auktoriserade EES-baserade AIF-förvaltares rätt 
att förvalta EES-baserade AIF-fonder som är etablerade i en annan medlemsstat, i enlighet 
med det anmälningsförfarande som föreskrivs i artikeln. Den ovan beskrivna möjligheten för 
en AIF-förvaltare att bedriva verksamhet i en annan EES-stat har i och med de ändringar som i 
enlighet med artikel 92 i MiFID II har gjorts i AIFM-direktivet utsträckts till att omfatta också 
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artikel 6.4 i AIFM-direktivet i en annan EES-
stat. Till den kategori av tjänster som avses i direktivet hör förvaltning av investeringsportföl-
jer, sidotjänster som inkluderar investeringsrådgivning, förvaring och administration av aktier 
eller andelar i företag för kollektiva investeringar samt mottagande och vidarebefordran av or-
der beträffande finansiella instrument. Artikel 6.4 i AIFM-direktivet har genomförts genom 3 
kap. 2 § 2 mom. och 3 §. Med förvaltning av investeringsportföljer avses i Finland kapitalför-
valtning som regleras i 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster och med sido-
tjänster sådana tjänster som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten och 2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 
punkten i lagen om investeringstjänster (RP 94/2013 rd, s. 117). 

Enligt den praxis som följer av AIFM-direktivet ska en finländsk AIF-förvaltare göra en sådan 
anmälan som avses i 1 mom. till Finansinspektionen om den avser att förvalta AIF-fond som 
är etablerad i en annan EES-stat eller tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster i en 
annan EES-stat. Av anmälan ska framgå uppgifter om de EES-stater där AIF-förvaltare har för 
avsikt att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster samt en 
verksamhetsplan varav framgår de planerade tjänsterna och AIF-fonderna. Till de tjänster som 
ska nämnas i programmet hör utöver kapitalförvaltnings- och sidotjänster dessutom också 
andra funktioner som AIF-förvaltaren ska sköta i anslutning till fondförvaltningen. Som såd-
ana tjänster ska enligt förarbetena till den gällande paragrafen betraktas till exempel administ-
rativa uppgifter, bokföringstjänster i anslutning till fondförvaltning, kundförfrågningar, värde-
ring och prissättning, uppföljning av att bestämmelser iakttas, registrering av andelsinnehavare 
och aktieägare, marknadsföring samt åtgärder som avser AIF-fondens tillgångar (RP 94/2013 
rd, s. 168). 

Paragrafens 2 mom. motsvarar till innehållet nuvarande 2 mom. I och med de ändringar som 
föreslås i paragrafens 1 mom. kommer den i 2 mom. föreskrivna skyldigheten att lämna till-
äggsinformation om verksamhet som i en EES-stat bedrivs genom en filial att i fortsättningen 
gälla också tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster.
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Enligt paragrafens 3 mom. får en AIF-förvaltare börja förvalta en EES-baserad AIF-fond eller 
tillhandahålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster efter att ha tagit emot Finansinspektionens 
underrättelse om saken. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar till innehållet nuvarande 4 mom. 

2 §. EES-baserade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder och tillhandahålla investe-
ringstjänster i Finland. I paragrafen och dess rubrik föreslås genomgripande ändringar. Till 
paragrafens rubrik fogas ett omnämnande om EES-baserade AIF-förvaltares rätt att i Finland 
tillhandahålla investeringstjänster. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan ändring att i mo-
mentet, utöver om AIF-förvaltares rätt att i Finland förvalta AIF-fonder, också föreskrivs om 
deras rätt att i enlighet med 3 kap. 2 § 2 mom. tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster och i 
enlighet med 3 § tillhandahålla sidotjänster i Finland. Förslaget är baserat på de ändringar som 
i enlighet med artikel 92.2 i MiFID II har gjorts i artiklarna 33.1 och 33.2 i AIFM-direktivet. 

I ingressen till MiFID II konstateras att medlemsstaterna kan tillåta att auktoriserade AIF-
förvaltare tillhandahåller vissa investeringstjänster utöver förvaltningen av alternativa investe-
ringsfonder, eftersom kraven beträffande tillhandahållandet av dessa tjänster är harmoniserade 
inom unionen. För att undanröja hindren för gränsöverskridande tillhandahållande av harmo-
niserade investeringstjänster och för att säkerställa enhetliga spelregler mellan enheter som 
tillhandahåller samma investeringstjänster enligt identiska regelverk, bör en AIF-förvaltare 
som auktoriserats att tillhandahålla dessa tjänster kunna tillhandahålla dem på gränsöverskri-
dande basis (stycke 161 och 162 i motiveringen). Dessutom föreskrivs i artikel 33.5 i AIFM-
direktivet att AIF-förvaltarens värdmedlemsstat inte får ålägga den berörda AIF-förvaltaren 
några ytterligare krav i fråga om förhållanden som omfattas av detta direktiv. Sålunda ska en 
AIF-förvaltare som i enlighet med AIFM-direktivet auktoriserats i en annan EES-stat i fort-
sättningen jämställas med förvaltare som fått verksamhetstillstånd i Finland också i fråga om 
tillhandahållandet av kapitalförvaltnings- och sidotjänster. Rätten att i enlighet med artikel 
33.1 i AIFM-direktivet tillhandahålla tjänster enligt artikel 6.4 i andra EES-stater förutsätter 
emellertid att den auktorisation som den utländska EES-baserade AIF-förvaltaren har beviljats 
omfattar tillhandahållandet av sådana tjänster. En EES-baserad AIF-förvaltare kan sålunda 
genom att iaktta det anmälningsförfarande som avses i artikel 33 i AIFM-direktivet i Finland 
tillhandahålla antingen alla sådana i artikel 6.4 avsedda tjänster som omfattas av auktorisat-
ionen eller endast en del av dem, men en EES-baserad AIF-förvaltares verksamhet i Finland 
kan inte vara mera omfattande än enligt den auktorisation som beviljats i hemmedlemsstaten. 

Till paragrafens 2 mom. fogas ett omnämnande om att en AIF-förvaltare får börja tillhanda-
hålla kapitalförvaltnings- och sidotjänster i Finland efter att ha fått en underrättelse om saken 
från den utländska EES-tillsynsmyndigheten i sin hemmedlemsstat. Momentet är baserat på 
artikel 33.4 sista stycket i AIFM-direktivet, som inte har ändrats med anledning av MiFID II. 
Bestämmelsens ordalydelse måste emellertid i fortsättningen anses omfatta också tillhandahål-
lande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster med anledning av ändringarna i artiklarna 33.1 
och 33.2. 

5 §. EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland. I paragrafens 
3 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om inve-
steringstjänster ändras så att den motsvarar den ändrade paragrafnumreringen i den lagen. 

6 §. Tillhandahållande av investeringstjänster. Det föreslås att denna paragraf upphävs till 
följd av genomförandet av artikel 92 i MiFID II samt med anledning av de ändringar som fö-
reslås i 2 § i detta kapitel. Enligt den nationella regleringen i paragrafen som föreslås bli upp-
hävd har en EES-baserad AIF-förvaltare fått tillhandahålla investeringstjänster i Finland med 
Finansinspektionens tillstånd i en större utsträckning än enligt de ursprungliga minimikraven i 
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AIFM-direktivet (RP 94/2013 rd, s. 170). Inom EU har inte tidigare införts harmoniserade för-
faranden i fråga om investeringstjänster som tillhandahålls av AIF-förvaltare. Situationen har 
emellertid förändrats i och med artikel 92 i MiFID II, eftersom det anmälningsförfarande som 
avses i artikel 33 i AIFM-direktivet har utsträckts till att utöver AIF-förvaltning gälla också 
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artikel 6.4 i AIFM-direktivet. I fortsättningen 
ska bestämmelser om EES-baserade AIF-förvaltares rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
i Finland tas in i kapitlets 2 § i stället för i denna paragraf. 

7 §. Bemyndigande att utfärda förordning. Det föreslås att paragrafens omnämnande om möj-
ligheten att genom förordning av finansministeriet utfärda närmare bestämmelser om förut-
sättningarna för Finansinspektionens tillstånd enligt 6 § 3 mom. stryks med anledning av att 6 
§ upphävs.

21 kap. Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

3 §. Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahållande av investeringstjänster i EES-stater. 
Ändringar föreslås i paragrafens rubrik och 1 mom. Till paragrafens rubrik ska enligt förslaget 
fogas ett omnämnande om tillhandahållande av investeringstjänster. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås till följd av ändringarna i 19 kap. 1 § en sådan ändring att i momentet nämns också ka-
pitalförvaltnings- och sidotjänster som tillhandahålls av en AIF-förvaltare. Finansinspektion-
ens åtgärder i enlighet med gällande 1 mom. är baserade på artikel 33.4 i AIFM-direktivet där 
det föreskrivs om de skyldigheter som åligger tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens hem-
medlemsstat. Enligt artikel 33.4 i AIFM-direktivet får tillsynsmyndigheten överlämna hand-
lingarna till en annan tillsynsmyndighet endast om AIF-förvaltaren iakttar eller avser att iaktta 
direktivet i samband med förvaltningen av AIF-fonden eller om förvaltaren annars efterlever 
direktivet. Till följd av ändringarna i artiklarna 33.1 och 33.2 i AIFM-direktivet ska Finansin-
spektionens skyldighet att säkerställa efterlevnaden i fortsättningen anses omfatta också att 
AIF-förvaltaren iakttar denna lag i samband med tillhandahållandet av kapitalförvaltnings-
och sidotjänster. Finansinspektionen ska dessutom säkerställa att AIF-förvaltarens verksam-
hetstillstånd omfattar tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster, om den anmä-
lan som Finansinspektionen fått enligt 19 kap. 1 § gäller dessa tjänster.

6 §. Ändrade uppgifter om förvaltning, tillhandahållande av investeringstjänster eller mark-
nadsföring. Det föreslås att paragrafens rubrik och 4 mom. ändras. Till rubriken fogas ett om-
nämnande om tillhandahållande av investeringstjänster. Paragrafens 4 mom. föreslås till följd 
av ändringarna i 19 kap. 1 § bli så ändrat att Finansinspektionen vid behov också ska förbjuda 
tillhandahållande av kapitalförvaltning- och sidotjänster i en EES-stat i det fall att de kriterier 
som föreskrivs i momentet uppfylls. Bestämmelsen är baserad på de skyldigheter som enligt 
artikel 33.6 i AIFM-direktivet åligger tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
och som inte har ändrats i och med MiFID II. Dessa skyldigheter ska emellertid till följd av 
ändringarna i artiklarna 33.1 och 33.2 i AIFM-direktivet anses gälla också tillhandahållande 
av tjänster enligt direktivets artikel 6.4.

22 kap. Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

3 §. Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder. Det föreslås att denna para-
grafs omnämnande om behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen ska stry-
kas med anledning av de ändringar som föreslås i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen om 
påförande och överklagande av påföljdsavgifter.

Ikraftträdandebestämmelse. Här föreskrivs om lagens ikraftträdande. Enligt den föreslagna 
övergångsbestämmelsen behöver en sådan årlig rapport om privata transaktioner som avses i 
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den gällande lagen inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017, eftersom det före-
slås att skyldigheten slopas. 

1.11 Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 §. Definitioner. I paragrafens 1 mom. 1 punkten föreslås en teknisk ändring till följd av den 
ändrade paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster.

2 kap. En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verk-
samhet samt centrala motparter

16 §. Privata transaktioner. Den föreslagna bestämmelsen är baserad på artikel 73 i EU:s vär-
depapperscentralsförordning och föreslås bli upphävd till övriga delar, eftersom det är fråga 
om en nationell tilläggsreglering som inte är baserad på MiFID. Kommissionens delegerade 
förordning som antagits med stöd av MiFID II innehåller med MiFID I överensstämmande be-
stämmelser om privata transaktioner. 

19 §. Värdepapperscentralens insiderregister. Det föreslås att paragrafens 4 mom. upphävs 
som onödigt eftersom de nuvarande bestämmelserna om årlig rapportering gällande insiderre-
gister och privata transaktioner föreslås bli upphävda.

21 §. Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter. Det föreslås att i paragrafens 2 
mom. stryks de onödiga hänvisningarna till årliga rapporter om privata transaktioner och insi-
derregister samt hänvisningarna till motsvarande bemyndiganden att meddela föreskrifter i la-
gen om investeringstjänster. 

3 kap. Clearingmedlemmar och kontoförvaltare

1 §. Beviljande av rätt att vara verksam som clearingmedlem. Det föreslås att i paragrafens 4 
mom. stryks hänvisningen till finansministeriets förordning. Kommissionen har antagit en di-
rekt tillämplig delegerad förordning som kompletterar MiFID II-direktivet och som gäller 
uppgifter och krav i anslutning till behandling av värdepappersföretags tillståndsansökningar. 
Den nya regleringen ersätter finansministeriets förordning (234/2014) om utredningar som ska 
fogas till värdepappersföretags tillståndsansökningar, vilket innebär att hänvisningen till för-
ordningen inte längre behövs.

5 §. Värdepapperscentralens och clearingmedlemmens panträtt. I paragrafens 4 mom. föreslås 
en teknisk ändring till följd av en ändring av bestämmelsen om handelsplatser i lagen om han-
del med finansiella instrument. Dessutom föreslås att i bestämmelsen tas in en hänvisning till 
den nya lagen om handel med finansiella instrument. 

6 §. Beviljande av rätt att vara verksam som kontoförvaltare. I paragrafens 1 mom. föreslås en 
teknisk ändring till följd av att lagen om handel med finansiella instrument fått ett nytt num-
mer i författningssamlingen. 

11 §. Tillämpning av procedurbestämmelserna om investeringstjänster på clearingmedlemmar 
och kontoförvaltare. I paragrafens 1 mom. föreslås tekniska ändringar till följd av den ändrade 
paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster. 

6 kap. Aktier och andelar som hör till värdeandelssystemet
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8 §. Bolag vilkas aktier inte är föremål för handel på en handelsplats. Den föreslagna paragra-
fen är ny. Den har tillkommit på grund av riksdagens svar RSv 44/2017 rd på regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
samt till vissa lagar som har samband med den (RP 28/2016 rd), där riksdagen förutsätter att 
regeringen genast börjar bereda lagstiftning för att förbjuda anslutning av aktier i icke-
noterade finländska aktiebolag till utländska värdeandelssystem. 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersav-
veckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 
98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, nedan EU:s värdepapperscen-
tralsförordning, föreskrivs om bolags rätt att välja vilken värdepapperscentral som helst som 
är etablerad i unionen. Rätten att välja gäller i enlighet med artikel 49 i värdepapperscentrals-
förordningen emellertid endast bolag vilkas värdepapper handlas på handelsplatser. 

Till ett värdeandelssystem som upprätthålls av en värdepapperscentral som är verksam i Fin-
land är det möjligt att ansluta också värdeandelar som inte handlas på handelsplatser. Förbudet 
gäller då enligt vad riksdagen förutsatt endast s.k. icke-noterade bolag vilkas aktier har anslu-
tits till ett värdeandelssystem i Finland. Om ett bolags aktier inte handlas på handelsplatser är 
det i enlighet med 5 kap. 2 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet inte 
nödvändigt att ansluta aktierna till värdeandelssystemet. 

Den definition av begreppet handelsplats som ingår i lagen om handel med finansiella instru-
ment avser dels begreppen reglerad marknad och multilateral handelsplattform och dels be-
greppet organiserad handelsplattform. Bestämmelsen motsvarar definitionen i MiFID II. På en 
organiserad handelsplattform bedrivs handel med finansiella instrument i främmande kapital, 
exempelvis obligationer. I artikel 49 i EU:s värdepappersförordning som gäller emittenters 
valrätt föreskrivs om reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar och dessutom 
om handelsplatser. För att uttryckligen sätta i kraft riksdagens uttalande används i bestämmel-
sen förordningens ordalydelse, trots att aktier inte kan handlas på en organiserad handelsplatt-
form. 

8 kap. Särskilda bestämmelser

1 §. Tystnadsplikt. I paragrafens 3 mom. föreslås tekniska ändringar till följd av den ändrade 
paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster.

Ikraftträdandebestämmelse. I bestämmelsen föreskrivs om lagens ikraftträdande. Det föreslås 
att till lagen fogas en övergångsbestämmelse enligt vilken sådana årliga rapporter om privata 
transaktier och insiderregister som avses i den gällande lagen inte längre behöver lämnas till 
Finansinspektionen för år 2017, eftersom dessa rapporteringsskyldigheter föreslås bli slopade. 

1.12 Lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 1 mom. 1 punkten föreslås en teknisk ändring till följd 
av den ändrade paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster. 

1.13 Lagen om finansiella säkerheter

3 §. Definitioner. I denna paragrafs 2 mom. 3 punkten föreslås en teknisk ändring till följd av 
den ändrade paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster. 

1.14 Lagen om värdeandelskonton 
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5 a §. I paragrafens 3 mom. föreslås en teknisk ändring. 

1.15 Lagen om värdepapperskonton

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 2 mom. föreslås en teknisk ändring till följd av den 
ändrade paragrafnumreringen i lagen om investeringstjänster. 

2 §. Definitioner. I paragrafens 1 mom. 2 punkten föreslås en ändring som beror på att förva-
ringstjänster som tidigare varit investeringstjänster enligt förslaget blir sidotjänster. Såsom 
konstateras i de ursprungliga förarbetena till lagen (RP 32/2012 rd, s. 254) är det av en central 
betydelse att de förvarare som avses i lagen står under en tillräckligt effektiv offentlig tillsyn. 
Den föreslagna definitionen av begreppet förvarare motsvarar i stort sett den nuvarande.

Bestämmelsen kommer också i fortsättningen att vara tillämplig på värdepappersföretag och 
andra sådana företag som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. samt 2 § 1 och 4 mom. i lagen om investe-
ringstjänster, om företagen bedriver förvaring som sådana sidotjänster som är tillåtna enligt 
lagen. Bestämmelser om sidotjänster som är tillåtna för företag som tillhandahåller investe-
ringstjänster och bedriver investeringsverksamhet finns i 2 kap. 3 § i lagen om investerings-
tjänster och dessutom i 4 och 5 kap. i den nämnda lagen samt i lagstiftningen om kreditinsti-
tut, placeringsfonder och AIF-förvaltare, som det hänvisas till i lagen om investeringstjänster. 
Bestämmelser om sådan förvaring som en värdepapperscentral får bedriva som sidotjänst 
finns i EU:s värdepapperscentralsförordning. Liksom för närvarande ska som förvarare också 
betraktas kontoförvaltare av kapitalförvaltningskonto som avses i lagen om värdeandelskonton 
också när det inte är fråga om något sådant företag som avses ovan. 

1.16 Lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 §. Definitioner. I paragrafens 1 mom. 18 punkten föreslås en sådan lagteknisk ändring att 
hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar den ändrade paragraf-
numreringen i den lagen. 

6 §. Lagens syften och allmänna tillämpningsprinciper. I paragrafens 3 mom. 6 punkten före-
slås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjäns-
ter motsvarar den ändrade paragrafnumreringen i den lagen. 

7 kap. Allmänna principer för resolutionsverktyg

6 §. Tillämpning av bestämmelserna om ägartillsyn. I paragrafens 1 och 3 mom. föreslås såd-
ana lagtekniska ändringar att hänvisningarna till den gällande lagen om investeringstjänster 
motsvarar den ändrade paragrafnumreringen i den lagen. 

12 kap. Verkets befogenheter

2 §. Kompletterande befogenheter. I paragrafens 1 mom. 3 punkten föreslås en sådan ändring 
att hänvisningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument avser det andra 
lagförslaget. 

18 kap. Administrativa påföljder

2 §. Påförande och verkställighet av administrativa påföljder. Det föreslås att paragrafens 
omnämnande om att administrativa påföljder ska behandlas i marknadsdomstolen stryks, till 
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följd av de föreslagna ändringarna i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen om påförande och 
överklagande av påföljdsavgift. 

1.17 Lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

7 kap. Särskilda bestämmelser

10 §. Påförande och verkställighet av administrativa påföljder. Det föreslås att omnämnandet 
om behandling av administrativa påföljder i marknadsdomstolen stryks till följd av de änd-
ringar som föreslås i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen om påförande och överklagande av 
påföljdsavgift. 

1.18 Lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

2 §. Definitioner. I paragrafens 1 mom. 2 punkten föreslås en sådan lagteknisk ändring att hän-
visningen till den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar den ändrade paragrafnum-
reringen i den lagen.

3 §. Finans- och försäkringskonglomerat. I paragrafens 3 mom. 1 punkten föreslås en sådan 
lagteknisk ändring att hänvisningen till definitionen av begreppet betydande bindning i 7 kap. 
2 § i lagen om investeringstjänster motsvarar de ändringar som föreslås i den lagen. 

1.19 Betaltjänstlagen

3 §. Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet. I paragrafens 4 punkt föreslås en 
sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster änd-
ras i överensstämmelse med de ändringar som föreslås i den lagen. 

1.20 Lagen om betalningsinstitut

3 §. Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet. I paragrafens 4 punkt föreslås en 
sådan lagteknisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster änd-
ras i överensstämmelse med den ändrade paragrafnumreringen i den lagen.

1.21 Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 1 mom. 16 punkten föreslås en sådan lagteknisk änd-
ring att hänvisningen till den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar de ändringar 
som föreslås i den lagen.

4 §. Definitioner. I paragrafens 16 a-punkt föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvis-
ningen till den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar den ändrade paragrafnumre-
ringen i den lagen.

9 kap. Särskilda bestämmelser

4 §. Överklagande. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. där det i fråga om 
överklagande hänvisas till 73 § i lagen om Finansinspektionen. Överklaganden av Finansin-
spektionens beslut ska i enlighet med propositionens tredje lagförslag koncentreras till 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får överklagas end-
ast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Finansinspektionens befogen-
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heter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism är i stort 
sett desamma som enligt lagen om Finansinspektionen. Eftersom det i syfte att säkerställa 
sakkunskapen och kompetensen anses vara motiverat att koncentrera överklaganden av Fi-
nansinspektionens beslut till en enda förvaltningsdomstol, föreslås det att samma princip ska 
iakttas också i fråga om Finansinspektionens beslut med stöd av lagen om förhindrande av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

Ikraftträdande. Det föreslås att denna lag ska träda i kraft den 3 januari 2018, samtidigt som 
de övriga föreslagna lagändringarna. 

Övergångsbestämmelse. Det föreslås att till lagen fogas en övergångsbestämmelse enligt vil-
ken sådana ärenden som avser överklagande av Finansinspektionens beslut enligt denna lag 
och som inleds vid någon av förvaltningsdomstolarna ska avgöras i enlighet med den gällande 
lagen och inte överföras till Helsingfors förvaltningsdomstol. Om besvärstiden inte har gått ut 
ska också den gällande lagen iakttas. 

1.22 Lagen om fastighetsfonder

3 §. Övriga definitioner. I paragrafens 1 mom. 4 punkten föreslås en sådan lagteknisk ändring 
att hänvisningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument avser det andra 
lagförslaget.

19 §. Tillämpning av värdepappersmarknadslagen. I denna paragraf föreslås en sådan lagtek-
nisk ändring att hänvisningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument av-
ser motsvarande bestämmelser i det andra lagförslaget. 

1.23 Lagen om bundet långsiktigt sparande

6 §. Placering av sparmedel. I paragrafens 1 mom. 2 punkten föreslås sådana lagtekniska änd-
ringar att hänvisningarna till den gällande lagen om handel med finansiella instrument avser 
det andra lagförslaget och dess motsvarande bestämmelser. 

1.24 Revisionslagen

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Definitioner. I paragrafens 8 punkt föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen 
till den gällande lagen om handel med finansiella instrument avser det andra lagförslaget.

6 kap. Godkännande och registrering

9 §. Revisorsregistret. I paragrafens 5 mom. föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvis-
ningen till den gällande lagen om handel med finansiella instrument avser motsvarande defi-
nition i det andra lagförslaget. 

9 kap. Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

3 §. Internationellt tillsynssamarbete. I paragrafens 2 mom. 1 punkten föreslås en sådan lag-
teknisk ändring så att hänvisningen till en reglerad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument avser motsvarande definition i det andra lagförslaget.

1.25 Lagen om beskattningsförfarande
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15 §. Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter. I paragrafens 5 mom. fö-
reslås lagtekniska ändringar. Det föreslås att hänvisningen till den gällande lagen om handel 
med finansiella instrument ändras så att den avser det andra lagförslaget och att hänvisningen 
till derivatinstrument enligt den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar den ändrade 
paragrafnumreringen i den lagen.

17 §. Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter. I paragrafens 12 mom. fö-
reslås en sådan ändring att anmälningsskyldigheten utöver en reglerad marknad och en multi-
lateral handelsplattform ska gälla också bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med 
dess samtycke har tagits upp till handel på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 
den nya lagen om handel med finansiella instrument. 

1.26 Lagen om förmyndarverksamhet

34 §. I paragrafens 1 mom. 13 punkten föreslås en sådan lagteknisk ändring att hänvisningen 
till den gällande lagen om investeringstjänster motsvarar den ändrade paragrafnumreringen i 
den lagen. Dessutom föreslås att hänvisningen till den gällande lagen om handel med finansi-
ella instrument ändras så att den avser det andra lagförslaget. 

1.27 Lagen om rättegång i marknadsdomstolen

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Konkurrens- och tillsynsärenden. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 7 punkten upphävs 
till följd av de ändringar som föreslås i lagen om Finansinspektionen i fråga om påförande och 
överklagande av påföljdsavgift. Ärenden som regleras i lagen om Finansinspektionen ska en-
ligt förslaget sålunda inte längre höra till den kategori av ärenden som marknadsdomstolen 
behandlar som konkurrens- och tillsynsärenden. 

1.28 Konsumentskyddslagen

7 kap. Konsumentkrediter

9 §. Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås. Det föreslås att till denna para-
graf fogas ett nytt 3 mom. i syfte att genomföra referensvärdesförordningens artikel 57. Den 
information som avses i momentet ska ges med ett separat dokument. För ändamålet får 
sålunda inte användas blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. 
Det finns emellertid inget hinder för att foga dokumentet till nämnda blankett.

7 a kap. Konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

4 §. Allmän informationsskyldighet. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. i syfte 
att genomföra referensvärdesförordningens artikel 58. Den information som avses i momentet 
ska hållas tillgänglig för konsumenterna i pappersform eller elektroniskt i anslutning till den 
allmänna information som kreditgivare och kreditförmedlare ska ge om de krediter som de er-
bjuder.

1.29 Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

9 §. Bokslut och revision. I paragrafens 4 mom. föreslås en motsvarande ändring som i kredit-
institutslagens 12 kap. 12 §. Enligt förslaget ska över centralinstitutet och medlemskreditinsti-
tuten samt deras dotterföretag upprättas en konsoliderad halvårsrapport med iakttagande av 2 
mom. samt 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen. 
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2 Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagst i f tningsordning

Den lagstiftning som berörs av propositionen har huvudsakligen tillkommit med grundlagsut-
skottets medverkan (se t.ex. RP 32/2012 och GrUU 17/2012 rd). Lagen om Finansinspektion-
en har flera gånger behandlats i grundlagsutskottet. De befogenheter att vidta åtgärder och på-
föra påföljder som Finansinspektionen får enligt lagförslagen är inte på ett avgörande sätt nya 
till sitt innehåll eller sin karaktär.

Från statsförfattningsrättslig synpunkt är det intressant att förslaget nästan uteslutande gäller 
implementering av Europeiska unionens lagstiftning. Implementeringen av MiFID II ger dess-
utom ett relativt begränsat nationellt spelrum som måste utnyttjas med beaktande av de krav 
som de grundläggande och mänskliga rättigheterna ställer och på det sätt som grundlagsut-
skottet förutsätter (se t.ex. GrUU 44/2016 rd) och GrUU 2/2017 rd). Utrymmet begränsas i 
synnerhet av den exceptionellt omfattande och detaljerade preciserande reglering som kom-
missionen antagit med stöd av direktivet. De tekniska standarder och delegerade förordningar 
som kommissionen antagit är också med ett undantag direkt tillämpliga förordningar. ESMA 
ger dessutom anvisningar om precisering och iakttagande av de förpliktelser som föreskrivs i 
direktivet. 

Direktivet tillåter endast i några undantagsfall att medlemsstaterna ges möjlighet att ställa yt-
terligare nationella krav på värdepappersföretagen utöver direktivets bestämmelser. Kommiss-
ionen ska ges underrättelse om sådana ytterligare krav och avge ett yttrande om proportional-
iteten hos och motiveringen till kraven. Medlemsstaterna får dessutom i vissa undantagsfall 
hålla i kraft sådana ytterligare nationella krav, förutsatt att de redan tidigare har meddelats 
kommissionen. 

Det nationella spelrum som nämns ovan i lagförslaget har utnyttjats endast i några avseenden. 
I enlighet med direktivets artikel 24.12 femte stycket föreslås i 7 kap. 12—14 § i proposition-
ens första lagförslag och i 3 kap. 29—31 § i kommissionens andra lagförslag att marknadspar-
terna i överensstämmelse med gällande reglering ska åläggas att göra insideranmälan och föra 
ett insiderregister. 

2.1 Egendomsskydd, avtalsfrihet och näringsfrihet

Enligt 11 kap. 3 § 1 mom. i propositionens andra lagförslag kan Finansinspektionen fastställa 
kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för råvaruderivat som är föremål för handel på en 
reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform 
eller för derivat som till ekonomiskt sett motsvarar sådant råvaruderivat och kan kräva att till-
synsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finansmarknadsaktörer och andra 
som avses i 5 § i den lagen ska iaktta tröskelvärdet, minska storleken på en exponering eller 
position i finansiella instrument som avses i paragrafen samt förbjuda förvärv av sådana. 
Dessutom föreslås i det tredje lagförslagets 37 d § att Finansinspektionens ska ges befogen-
heter i anslutning till kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. Enligt förslaget kan 
Finansinspektionen ålägga en person som avses i bestämmelsen att vidta åtgärder för att 
minska storleken på en position eller exponering eller begränsa en persons möjligheter att ingå 
råvaruderivat. Bestämmelserna är baserade på direktivets artikel 57 och på artikel 69.2 punk-
terna o och p. 

Enligt 28 b § i propositionens tredje lagförslag kan Finansinspektionen också för en viss tid av 
högst fem år förbjuda auktoriserade tillsynsobjekt och filialer att verka som handelspart enligt 
lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en organiserad handelsplatt-
form, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. be-
stämmelsen är baserad på direktivets artikel 70.6 e. 
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De nya befogenheter som Finansinspektionen föreslås få har betydelse eftersom de inskränker 
såväl egendomsskyddet enligt grundlagens 15 § som näringsfriheten och friheten till yrkesut-
övning enligt grundlagens 18 § 1 mom. Dessa befogenheter är emellertid baserade på direkti-
vet och de skiljer sig inte heller i någon större utsträckning från Finansinspektionens redan nu 
lagstadgade tillsyns- och andra befogenheter, exempelvis från verkställighetsförbudet enligt 
33 § i lagen om Finansinspektionen. 

Enligt 28 § 4 mom. i propositionens tredje lagförslag kan Finansinspektionen permanent för-
bjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som till-
handahåller investeringstjänster, om personen upprepade gånger har gjort sig skyldig till över-
trädelser av 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. Bestämmelsen är base-
rad på direktivets artikel 70.6 d. Enligt det nya 6 mom. som fogats till lagförslagets 28 § kan 
dessutom Finansinspektionen för en viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem 
eller ersättare i styrelsen för en sådan administratör eller en sådan rapportör under tillsyn som 
avses i referensvärdesförordningen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare el-
ler att i övrigt höra till den högsta ledningen, om personen i fråga har brutit mot eller försum-
mat de bestämmelser som avses i artikel 42.1 i referensvärdesförordningen. Bestämmelsen är 
baserad på artikel 42.2 e i referensvärdesförordningen. 

De föreslagna befogenheterna är inte nya till sin karaktär och de skiljer sig inte heller från de 
befogenheter som Finansinspektionen redan nu har enligt den nämnda paragrafen. Förbudet 
kan gälla endast verksamhet i vissa ledningsuppgifter i ett bolag och det kan utfärdas endast 
för överträdelser eller försummelser av de bestämmelser som avses i momentet. Grundlagsut-
skottet har inte ansett att de ovan behandlade befogenheterna är problematiska från statsför-
fattningsrättslig synpunkt (exempelvis GrUU 28/2008 rd och GrUU 67/2002 rd).

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att skydda de på marknaden verksamma investe-
rarnas och övriga marknadsparters intressen samt de förmögenhetsrättsliga grundläggande rät-
tigheterna. Syftet är samtidigt att skydda det allmänna förtroendet för en effektiv och opartisk 
verksamhet på värdepappersmarknaden. Skyddssyftet är sålunda av betydelse också när det 
gäller tryggandet av egendomsskyddet enligt grundlagens 15 § 1 mom. De inskränkningar av 
grundläggande rättigheter som de föreslagna bestämmelserna innebär kan motiveras också 
med samhälleliga argument som har samband med tryggandet av den finländska värdepap-
persmarknadens funktion. Det finns således godtagbara grunder för att begränsa den grund-
läggande rättighet som avses i grundlagens 18 §. 

I propositionen ingår också några nya tillståndssförpliktelser som är baserade på EU-
bestämmelser. Enligt 8 kap. 1 § i det andra lagförslaget får som leverantörer av datarapporte-
ringstjänster verka endast sådana auktoriserade företag som avses i kapitlet samt utländska le-
verantörer av EES-baserade datarapporteringstjänster. Den föreslagna bestämmelsen är base-
rad på artikel 59 i MiFID II. Enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i det tredje lagförslaget avses med 
övriga tillsynsobjekt en referensvärdesadministratör som inte är ett sådant i 4 § 2 mom. avsett 
tillsynsobjekt som Finansinspektionen har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av artikel 34 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används om refe-
rensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfon-
ders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) 
nr 596/2014 (referensvärdesförordningen). Enligt 9 § 2 mom. i det fjärde lagförslaget får för-
medling av gräsrotsförmedling med sådana finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 
och 2 punkten i lagen om investeringstjänster tillhandahållas också av sådana i enlighet med 2 
kap. 1 § i lagen om investeringstjänster auktoriserade personer som avses i 1 kap. 3 § 1 punk-
ten i lagen om investeringstjänster, vilka på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 punkten i den 
lagen endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som nämns ovan. Förslaget 
är baserad på artikel 3.1 i MiFID II. 
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Enligt grundlagens 18 § 1 mom. har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin för-
sörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Finansmarknadslagstift-
ningen innehåller betydande lagbaserade inskränkningar av näringsfriheten. Syftet med lag-
stiftningen är att skydda de kunders intressen som anlitar företag inom finansbranschen samt 
att trygga den finansiella stabiliteten och det allmänna förtroendet för finansmarknadens 
funktion. Lagstiftningen förutsätter att företag som tillhandahåller finansiella tjänster och de 
aktörer som upprätthåller bassystemen för finansiella tjänster på förhand ansöker om auktori-
sation för verksamheten. På så sätt kan det säkerställas att företaget från första början har till-
räckliga förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med lagens krav. Det är dessutom 
viktigt att lagstiftningen som reglerar företagets verksamhet och den offentliga myndighetstill-
synen tryggar möjligheterna att uppnå de nämnda allmänna målsättningarna. 

De ovan nämnda bestämmelserna om verksamhetstillstånd är nödvändiga dels för uppnående 
av de allmänna målsättningarna för finansmarknadslagstiftningen och dels också med anled-
ning av de krav som MiFID II och referensvärdesförordningen ställer. Grundlagsutskottet har i 
sina utlåtanden ansett att enligt grundlagen är näringsfrihet huvudregeln. Att kräva tillstånd för 
näringsverksamhet har i undantagsfall ansetts befogat då viktiga och starka samhälleliga in-
tressen talar för det (exempelvis GrUU 15/2008, GrUU 9/2005 och GrUU 45/2001). Såsom 
ovan konstateras talar viktiga och starka samhälleliga skäl för en reglering som baseras på den 
gällande lagstiftningen. Den föreslagna regleringen uppfyller också de allmänna villkoren för 
en lag som inskränker en grundläggande rättighet. De föreslagna begränsningarna av närings-
friheten är bland annat exakta och noga avgränsade. 

2.2 Administrativa påföljder

I 15 kap. 2 § i propositionens första lagförslag och i 12 kap. 2 § i det andra lagförslaget före-
slås bestämmelser om påföljdsavgift. Finansinspektionen kan enligt förslaget påföra påföljder 
för överträdelser eller försummelser av skyldigheter som föreskrivs i lagen eller i MiFIR. 

Enligt grundlagsutskottets vedertagna tolkning är sådana avgifter enligt grundlagens 81 § vare 
sig skatter eller avgifter, utan administrativa påföljder av sanktionskaraktär som påförs för 
lagstridiga gärningar. Utskottet har i sak jämställt ekonomiska påföljder av straffkaraktär med 
straffrättsliga påföljder (GrUU 14/2013 rd, GrUU 17/2012 rd, GrUU 9/2012 rd, s. 2/I, GrUU 
55/2005 rd, s. 2/II och GrUU 32/2005 rd, s. 2/II). I enlighet med grundlagens 2 § 3 mom. ska 
genom lag föreskrivas om de allmänna grunderna för administrativa påföljder, eftersom påför-
andet av sådana påföljder innebär utövning av offentlig makt. Utskottet har också ansett att det 
är fråga om betydande utövning av offentlig makt. Lagen måste exakt och tydligt ange grun-
derna för betalningsskyldigheten och avgiftens storlek, den betalningsskyldiges rättsskydd och 
grunderna för verkställigheten (GrUU 14/2013 rd, GrUU 17/2012 rd, GrUU 9/2012 rd, s. 2/I, 
GrUU 57/2010 rd, s. 2/II, GrUU 55/2005 rd, s. 2/I och GrUU 32/2005 rd, s. 2 och 3). Trots att 
kravet på exakthet enligt den straffrättsliga legalitetsprincipen i grundlagens 8 § inte direkt 
gäller administrativa påföljder, kan det allmänna kravet på exakthet ändå inte åsidosättas i ett 
sammanhang som detta (GrUU 14/2013 rd, GrUU 17/2012 rd, GrUU 9/2012 rd, s. 2/II, GrUU 
57/2010 rd, s. 2/II och GrUU 74/2002 rd, s. 5/I). Dessutom ska bestämmelserna uppfylla kra-
ven i fråga om rätt proportion på påföljderna (se t.ex. GrUU 28/2014 rd och GrUU 15/2014 
rd). 

Lagförslagets bestämmelser om administrativ påföljdsavgift stämmer till sin karaktär och sitt 
innehåll också överens med bestämmelser som i gällande lagstiftning som har tillkommit med 
grundlagsutskottets medverkan (exempelvis GrUU 55/2005 rd, GrUU 32/2005 rd och GrUU 
17/2012 rd). 
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I 15 kap. 2 § 9 mom. i det första lagförslaget samt i 12 kap. 2 § 5 mom. i det andra lagförslaget 
föreslås bestämmelser om begränsning av självinkrimineringsskyddet. Till följd av detta 
skydd föreslås att tillämpningsområdet för den bestämmelse om påföljdsavgift som avses i 
momentet begränsas till endast sådana överträdelser av bestämmelserna om Finansinspektion-
ens informations- och granskningsrätt som inte har något samband med brottsmisstankar. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar till denna del de nuvarande bestämmelserna om vite i 33 a 
§ 3 mom. i lagen om Finansinspektionen. Vid tolkningen av bestämmelsen måste det emeller-
tid beaktas att principen om skydd mot självinkriminering, som ingår i rätten till en rättvis rät-
tegång enligt artikel 6 i Europakonventionen, också i andra situationer i praktiken kan för-
hindra att en påföljdsavgift påförs. Detta är fallet exempelvis i situationer där överlämnande 
av uppgifter till Finansinspektionen eventuellt kan leda till en straffprocess eller de facto till 
påförande av en administrativ påföljd som kan karaktäriseras som en straffrättslig påföljd. 
Frågan om självinkrimineringsskyddet har i anslutning till straffrättsliga och administrativa 
påföljdsbestämmelser gällande värdepappersmarknaden nyligen behandlats också i riksdagens 
lagutskott (LaUU 8/2016 rd 6—7). Lagutskottet konstaterade i fråga om skyddet mot 
självinkriminering att det fundamentalt handlar om rätten att i brottmål vägra vittna mot sig 
själv samt rätten att låta bli att medverka till att ens egen skuld bekräftas. Detta skydd är ett av 
kriterierna för en rättvis rättegång i linje med grundlagens 21 § (se GrUU 39/2014 rd, s. 4/I 
och RP 309/1993 rd, s. 74/II). Också Europadomstolen har i sin praxis ansett att självinkrimi-
neringsskyddet hänför sig till kärnområdet för en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europa-
konventionen (t.ex. i fallet Saunders mot Förenade konungariket, 7.12.1996).

Självinkrimineringsskyddet ska beaktas i såväl förfarandet för administrativa sanktioner som i 
straffprocessen. Utskottet ansåg dock att det inte krävs särskilda bestämmelser om självinkri-
mineringsskyddet specifikt för värdepappersmarknadsbrott. I rättegångsbalkens 17 kap. 25 § 2 
mom. föreskrivs om förbud att utnyttja bevis som inhämtats i strid med självinkriminerings-
skyddet. Om uppgifterna har lämnats i ett förfarande som kan jämställas med en straffprocess 
ska självinkrimineringsskyddet beaktas på samma sätt som i ett brottmål (se RP 46/2014 rd, s. 
90). 

Lagutskottet påpekade vidare att inte heller exempelvis strafflagens 29 kap. 11 och 12 § näm-
ner skydd mot självinkriminering utan endast förbudet mot dubbel bestraffning. Sammantaget 
ansåg utskottet att den föreslagna lagstiftningen är motiverad. 

På de grunder som anförs ovan det anses att den föreslagna regleringen är förenlig med grund-
lagen. 

2.3 Normgivningsbemyndiganden

I propositionen föreslås att merparten av Finansinspektionens nuvarande normgivningsbe-
myndiganden upphävs. Detta beror på de exceptionellt omfattande och detaljerade regleringar 
som kommissionen antagit med stöd av direktivet. De tekniska standarder som kommissionen 
godkänt och de delegerade förordningar som den antagit är nästan undantagslöst direkt till-
lämpliga. Av denna orsak föreslås att Finansinspektionen ges endast några nya bemyndi-
ganden att meddela föreskrifter. 

Enligt grundlagens 80 § 2 mom. kan också andra myndigheter än sådana som avses i paragra-
fens 1 mom. bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om det med hänsyn till re-
gleringsobjektet finns särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver att den sker 
genom lag eller förordning. I sådana bemyndiganden ingår ett strängare krav på allmän av-
gränsning än bemyndiganden att utfärda förordning, vilket innebär att de ärenden som omfat-
tas av bemyndigandet noggrant anges i lag. Tillämpningsområdet för ett sådant bemyndigande 
ska vara exakt avgränsat. 
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I 7 kap. 16 § 1 mom. och 10 kap. 16 § i propositionens första lagförslag föreslås att Finansin-
spektionen bemyndigas att meddela de närmare föreskrifter som genomförandet av kommiss-
ionens direktiv förutsätter i fråga om de bestämmelser som nämns i lagtexten. Genom be-
stämmelserna är det möjligt att mera i detalj genomföra de krav som nämns i kommissionens 
direktiv. I enlighet med grundlagens 80 § 1 mom. ska emellertid genom lag utfärdas bestäm-
melser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Därför föreslås att vissa av 
de grundläggande bestämmelserna i direktivet på grund av deras stora betydelse ska nämnas i 
lagen. Enligt föreslagna 7 kap. 16 § 2 mom. får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrif-
ter om sådana regleringar som avses i momentet. Till denna del avser normgivningsbemyndi-
gandet endast utfärdande av detaljerade bestämmelser av teknisk karaktär. 

Enligt 3 kap. 36 §, 5 kap. 18 § och 7 kap. 8 § i det andra lagförslaget bemyndigas Finansin-
spektionen att meddela föreskrifter. De föreslagna befogenheterna att meddela föreskrifter 
motsvarar de befogenheter som redan ingår i den gällande lagen. De i vissa avseenden precise-
rade nya befogenheterna behövs för att i tillräcklig utsträckning trygga verkställigheten av mer 
detaljerade förpliktelser som följer av direktivets artiklar 53 och 58.

Grundlagsutskottet har i flera sammanhang ansett att Finansinspektionen eller dess föregång-
are kan ges sådan behörighet att meddela föreskrifter (t.ex. GrUU 28/2008 rd, GrUU 17/2004 
rd och GrUU 67/2002 rd). Den verksamhet som regleras i lagen är förenad med ett antal pro-
fessionella särdrag som kan anses vara sådana särskilda skäl för reglering som avses i grund-
lagens 80 § 2 mom. Bemyndigandena ska genom lag vara tillräckligt noggrant angivna med 
beaktande av karaktären av och särdragen i den verksamhet som regleringen avser. Grund-
lagsutskottet har också av hävd ansett att det för precisering av bemyndiganden från statsför-
fattningsrättslig synpunkt räcker att exempelvis i lagen sammankoppla användningen av dem 
på ett sätt som uppfyller de krav som ställs i direktivet eller i andra EU-författningar (t.ex. 
GrUU 12 och 13/1996 rd samt GrUU 17/2003 rd, s. 3). Finansinspektionens normgivning be-
gränsas dessutom i sig av grundlagens 80 § 2 mom. (GrUU 24/2002 rd, s. 3/II). 

På de grunder som anförs ovan kan det konstateras att det föreslagna normgivningsbemyndi-
gandet uppfyller de krav som ställs i grundlagens 80 kap. 2 §. 

Regeringen anser att de föreslagna lagarna kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

2.4 Rättssäkerhet

Enligt grundlagens 21 § har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få 
sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt 
att få ett beslut som gället hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol 
eller någon annat oavhängigt rättskipningsorgan. 

I det tredje lagförslaget föreskrivs att Finansinspektionen i fortsättningen ska kunna bestämma 
alla påföljdsavgifter. Enligt den gällande lagen ska marknadsdomstolen bestämma påföljdsav-
gifter som överstiger en miljon euro på framställning av Finansinspektionen. 

Förfarandet att påföljdsavgifter påförs direkt genom tillsynsmyndighetens försorg skulle ef-
fektivisera och försnabba påförandet av påföljdsavgifter och bättre stämma överens med inter-
nationell praxis. För närvarande är det endast i några få medlemsstater som rätten att påföra 
ekonomiska påföljder innehas av någon annan myndighet än av finansmarknadens tillsyns-
myndighet själv. Också i de medlemsstaterna påförs påföljdsavgifter antingen av en separat 
sanktionskommitté som inrättats i samband med tillsynsmyndigheten eller av ett ministerium 
eller av centralbanken. Inte i en enda medlemsstat har en domstol rätt att påföra påföljder (RP 
39/2014 rd, s. 27). 
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För att marknaden ska fungera effektivt kan det också anses att påföljdssystemet måste kunna 
reagera på negativa förfaranden så snabbt som möjligt. Det råder ett nära samband mellan di-
rekta sanktioner och sanktionssäkerheten. En snabb process är också ägnad att minska samt-
liga parters kostnader.

Det kan anses motiverat att påföljdsavgifter påförs direkt genom Finansinspektionens försorg, 
också av den anledningen att högsta förvaltningsdomstolen då inte kommer att vara första be-
svärsinstans heller i fråga om större påföljdsavgifter. En omständighet som tryggar påföljds-
processens oberoende och opartiskhet är att utredningar och beredning som eventuellt leder till 
att en påföljdsavgift påförs sker hos Finansinspektionen som organisatoriskt sett är avskild 
från den myndighet som påför påföljdsavgifter. Beslut om påföljdsavgifter fattas av Finansin-
spektionens direktion till vilken hör också andra personer än Finansinspektionens tjänstemän. 
Direktionsmedlemmarna ska vara väl förtrogna med finansmarknadens funktion. På processen 
för påförande av påföljdsavgifter ska tillämpas också de bestämmelser om parternas rättssä-
kerhet som ingår både i lagen om Finansinspektionen och i förvaltningslagen. Påföljdernas art 
och storlek regleras relativt detaljerat i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. I lagens 41 § fö-
reskrivs också om de faktorer som ska beaktas vid en helhetsbedömning av påföljdsavgiftens 
belopp. Finansinspektionen har dessutom offentliggjort egna anvisningar om faktorer som in-
verkar på påföljds- och ordningsavgifternas belopp och som den beaktar vid dimensioneringen 
av påföljderna. 

I det tredje lagförslaget föreslås också att bestämmelserna om ändringssökande förtydligas så 
att Helsingfors förvaltningsdomstol i första hand ska vara fullföljdsdomstol i fråga om Finans-
inspektionens beslut. I den gällande lagen föreskrivs att Helsingfors förvaltningsdomstol, 
marknadsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är första besvärsinstans. Dessutom fö-
reslås att till det tredje lagförslaget fogas en bestämmelse enligt vilken Helsingfors förvalt-
ningsdomstols beslut får överklagas genom besvär endast ifall högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd. Justitieministeriet har i sitt yttrande om förslaget förordat alternativet 
att en bestämmelse om besvärstillstånd tas in i det tredje lagförslagets 73 §. Grundlagsutskott-
et har i sin tidigare tolkningspraxis inte ansett att systemet med besvärstillstånd i sig strider 
mot grundlagens 21 §. Å andra sidan har utskottet påpekat att det avviker från det normala för-
farandet i förvaltningsrättskipning och understrukit att det finns skäl att förhålla sig restriktivt 
till en utvidgning av systemet till nya ärendekategorier (se t.ex. GrUU 57/2010 rd, GrUU 
48/2010 rd, GrUU 35/2009 rd, GrUU 33/2008 rd, GrUU 33/2006 rd, GrUU 4/2005 rd och 
GrUU 23/1998 rd). Grundlagsutskottet har emellertid senare (GrUU 55/2014 rd) ansett det 
vara viktigt att det fortsättningsvis sker en konsekvent utveckling och utvidgning av systemet 
med rättelseyrkande och besvärstillstånd. Enligt grundlagsutskottets åsikt är det i detta sam-
manhang också skäl att bedöma om det i framtiden finns anledning att ändra förvaltningspro-
cesslagen så att förfarandet med besvärstillstånd blir huvudregeln, medan det föreskrivs sepa-
rat om undantag från den. 

Det förvaltningsrättsliga besvärssystemet bör enligt grundlagsutskottet ses som en helhet där 
möjligheten att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen utgör en del (GrUU 32/2012 rd). 
Utskottet vill särskilt uppmärksamma den utveckling som skett i behandlingen av förvalt-
ningsärenden och besvärssystemet. I allt fler ärendekategorier tillämpas numera ett förfarande 
med omprövningsbegäran, vars status som rättsmedel har befästs bland annat genom att all-
männa bestämmelser om det har tagits in i förvaltningslagens 7 a kap. Förfarandet kan på sätt 
och vis ses som det första steget i processen för att söka ändring, fastän det inte handlar om 
rättskipning i domstol. Därför kan det inte uppfylla kravet i grundlagens 21 § att var och en 
har rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid 
domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. Utskottet påpekar att de regionala 
förvaltningsdomstolarna dessutom fått en starkare ställning till följd av både lagstiftande åt-
gärder, ökad expertis och fler uppgifter. En allt större del - i dag upp till hälften - av alla mål 
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som kommer till Högsta förvaltningsdomstolen hör till kategorier där man måste ha besvärs-
tillstånd för att få överklaga. Utskottet har uppmanat statsrådet att undersöka möjligheten att få 
högsta förvaltningsdomstolen att vidareutvecklas mot en domstol som styr förvaltningsproces-
sen genom avgöranden i högsta instans. Utskottet ser inget hinder för en sådan utveckling, 
varken i 99 § i grundlagen om de högsta domstolarnas uppgifter, i 21 § om rättssäkerhet eller i 
konventionen om mänskliga rättigheter (GrUU 32/2012 rd). 

Enligt grundlagsutskottets senare tolkningspraxis (GrUU 32/2012 rd, GrUU 14/2013 rd och 
GrUU 55/2014 rd) är det med tanke på grundlagens 21 § väsentligt att se till att systemet för 
att söka ändring över lag garanterar både att det finns tillgänglig och tillräcklig rättssäkerhet 
och att ärendena behandlas så snabbt som möjligt med hänsyn till kravet på rättssäkerhet. Ut-
skottet anser därför att tillämpningen av systemet i alla ärendekategorier bör bygga på en sam-
ordnad och konsekvent bedömning av behovet av rättssäkerhet. Det gäller framför allt att kon-
trollera om överklagandet före högsta förvaltningsdomstolen är ordnat så att de rättssäkerhets-
garantier som på grund av ärendets art och betydelse krävs i den aktuella ärendekategorin full-
följs. Det har också betydelse huruvida högsta förvaltningsdomstolens skyldighet eller möjlig-
het att bevilja besvärstillstånd enligt de lagfästa kriterierna räcker till för att garantera till-
gången på rättssäkerhet i den aktuella ärendekategorin. I de fall där beslutet är positivt är det 
med hänsyn till 21 § i grundlagen i regel motiverat att tillämpa systemet med besvärstillstånd. 

I sitt utlåtande GrUU 55/2014 rd gör grundlagsutskottet en bedömning av de administrativa 
påföljderna i förhållande till deras betydelse eller ärendets karaktär. En samlad bedömning kan 
i så fall leda till besvärstillståndsförfarande trots frånvaro av omprövningsförfarande, med be-
aktande till exempel av att påföljden är obetydlig och rättsfrågorna enkla samt med beaktande 
av grunderna för att högsta förvaltningsdomstolen enligt 13 § 2 mom. i förvaltningsprocessla-
gen ska bevilja besvärstillstånd. 

De beslut som Finansinspektionen fattar är synnerligen varierande till sin karaktär. Besluten 
kan avse till exempel rätten att bedriva en viss verksamhet som är beroende av verksamhets-
tillstånd eller auktorisation, begränsning av ledningens verksamhet hos ett auktoriserat tillsyn-
sobjekt eller administrativa påföljder. Finansinspektionens beslut kan i enskilda fall vara enkla 
i rättsligt hänseende eller ekonomiskt obetydliga, men det är svårt att göra en klassificering 
enligt ärendegrupp. Den ändring av förfarandet med besvärstillstånd som föreslås i det tredje 
lagförslaget ska gälla Finansinspektionens samtliga beslut inklusive beslut om administrativa 
påföljder. Exempelvis sådana administrativa ekonomiska påföljder som påförs av Finansin-
spektionen kan i fråga om beloppen variera avsevärt och de kan riktas mot både fysiska och 
mot juridiska personer. 

Den ändring av systemet med besvärstillstånd som föreslås i det tredje lagförslaget samt det 
fullföljdssystem som föreslås kan i sin helhet anses trygga tillgången på rättssäkerhet, i syn-
nerhet av den anledningen att Finansinspektionens beslut enligt förslaget kan överklagas hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol innan de överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. På de 
grunder som anges i förvaltningsprocesslagens 13 § 2 mom. ska högsta förvaltningsdomstolen 
bevilja besvärstillstånd. En helhetsbedömning av det föreslagna fullföljdssystemet visar också 
att Finansinspektionens befogenhet att själv påföra alla påföljdsavgifter vore ägnad att på det 
sätt som grundlagens 21 § förutsätter befrämja vars och ens rätt att få sin sak behandlad utan 
ogrundat dröjsmål. De organisatoriska arrangemang som införts vid Finansinspektionen för 
påförandet av administrativa påföljder kommer eventuellt att leda till att utredningen i på-
följdsärenden avskiljs från den myndighet som ansvarar för påförandet av påföljdsavgifter, 
vilket bidrar till att trygga rättssäkerheten.

Med grundlagsutskottets medverkan (GrUU 2/2017 rd) har också nyligen stiftats en ny lag om 
förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I 9 kap. 4 § i den lagen före-
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skrivs om ett fullföljdssystem som motsvarar det tredje lagförslaget och som innebär att för-
valtningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd. I grundlagsutskottets utlåtande behandlas emellertid inte ut-
tryckligen den paragrafen. Detta trots att de administrativa påföljder som kan påföras för över-
trädelse av lagen i fråga motsvarar de maximala påföljder som föreslås i denna proposition. 

I lagutskottets utlåtande (LaUU 3/2017 rd) om samma proposition (RP 228/2016 rd) yttrar sig 
utskottet emellertid uttryckligen om besvärstillstånd. Lagutskottet konstaterar i sitt utlåtande 
att det ligger i linje med den allmänna utvecklingen av förvaltningsdomstolarna att överkla-
gande hos högsta förvaltningsdomstolen i regel kräver besvärstillstånd. Härigenom kan högsta 
förvaltningsdomstolen utvecklas mer mot att vara en domstol med en styrande funktion för 
rättspraxis. Med hänsyn till detta och till inkommen utredning ansåg lagutskottet att det i fråga 
om rättstryggheten är tillräckligt med en direkt besvärsinstans för besvär över beslut av de till-
synsmyndigheter som avses i det första lagförslaget. Enligt utskottets åsikt är det möjligt att 
utveckla rättspraxis ändamålsenligt också på förvaltningsdomstolsnivå och med tillämpning 
av besvärssystemet. Lagutskottet föreslog därför att 9 kap. 4 § 1 mom. i lagen om förhind-
rande av penningtvätt och av finansiering av terrorism kompletteras så att förvaltningsdomsto-
lens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd. 

På de grunder som anförs ovan kan det anses att regleringen av fullföljdsförfarandet i sin hel-
het kan anses vara förenlig med grundlagen. 

Regeringen anser att de föreslagna lagarna kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

3 Ikraftträdande

Det föreslås att lagarna träder i kraft den 3 januari 2018. Det föreslås att lagarna träder i kraft 
samtidigt som MiFIR ska börja tillämpas.

I propositionens lagförslag 1.—3., 5., 9. —11., 21. och 27 ingår övergångsbestämmelser. 

På beslut som Finansinspektionen gett innan lagarna trätt i kraft och på besvärsärenden som 
inletts vid marknadsdomstolen samt på rätten att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len ska tillämpas 73 § i lagen om Finansinspektionen. 

Med stöd av det som anförs ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1. 

Lag 

om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 2 § 5 mom. och 9 kap. 9 §, av 

dem 2 kap. 2 § 5 mom. sådant det lyder i lag 735/2016,
ändras 1 kap., rubriken för 2 kap., 1 §, rubriken för 2 § samt paragrafens 1 och 2 mom., 3 

och 3 a §, 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom. och rubriken för 8 §, rubriken för 4 kap. 
samt 1 och 2 §, 5 kap., rubriken för II avdelningen, 6 kap. 1 § och 2 § 2 och 4 mom., 7 kap., 8 
kap. 2 §, 9 kap. 1—6 §, 10 kap., 12 kap. 2 § 4 mom., 13 kap. 1 och 6 §, 14 kap. 3 § 1 och 2 
mom., 15 kap., samt 16 kap. 1 och 3 §, 

av dem 2 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 166/2014, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 735/2016, 2 kap. 3 a § i lag 735/2016, 6 kap. 2 § 2 och 4 mom. samt 16 kap. 3 § i 
lag 623/2014, 8 kap. 2 § i lag 640/2016, 9 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
166/2014, 9 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 354/2014 och 16 kap. 1 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 623/2014 och 640/2016, samt 

fogas till 3 kap. 8 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 6 a, 6 b och 7 a kap., till 9 kap. nya 4 a, 10 
och 11 §, till 11 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt till 13 
kap. en ny 6 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på affärsverksamhet genom vilken investeringstjänster tillhanda-
hålls eller investeringsverksamhet bedrivs. 

2 §

Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte, om 
1) bara bokföringsskyldiga inom samma koncern tillhandahålls tjänster,
2) verksamheten bedrivs tillfälligt i samband med annan affärsverksamhet eller yrkesmässig 

verksamhet som separat regleras i lag genom administrativa bestämmelser eller etiska före-
skrifter för yrkeskåren,

3) handeln bedrivs för egen räkning med andra finansiella instrument än råvaruderivat, ut-
släppsrätter eller derivat av utsläppsrätter, och det inte tillhandahålls andra investeringstjänster 
eller bedrivs annan investeringsverksamhet med de andra finansiella instrumenten, utom i det 
fall att verksamhetsutövaren 

a) verkar som marknadsgarant, 
b) är medlem eller deltagare på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform eller 

har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag för icke-finansiella företag 
som på en handelsplats utför transaktioner som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som 
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står i direkt samband med icke-finansiella företags eller deras koncerners affärsverksamhet el-
ler likviditetsfinansiering.

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförande av kundorder,
4) verksamhetsutövaren vid sidan av sin huvudsakliga affärsverksamhet för egen räkning 

handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat, inklusive marknadsgaran-
ter, med undantag för personer som handlar för egen räkning när de utför kundorder eller om 
en verksamhetsutövare vid annan handel än handel för egen räkning tillhandahåller investe-
ringstjänster rörande de finansiella instrumenten till kunder eller leverantörer i sin huvudsak-
liga verksamhet, under förutsättning att 

a) verksamhetsutövarens eller dess koncerns huvudsakliga affärsverksamhet inte är tillhan-
dahållande av investeringstjänster, kreditinstitutsverksamhet eller marknadsgarantsverksamhet 
för råvaruderivat,

b) verksamhetsutövaren inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
c) verksamhetsutövaren årligen till Finansinspektionen anmäler att den utnyttjar undantag 

som avses i denna punkt och på begäran rapporterar till Finansinspektionen om den grund på 
vilken verksamheten kan betraktas som en sidoverksamhet,

5) verksamhetsutövaren tillhandahåller investeringsrådgivning i samband med annan pro-
fessionell verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, förutsatt att in-
vesteringsrådgivningen inte är avgiftsbelagd,

Underpunkterna a—d i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte i det fall att på verksamhetsutöva-
ren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 4 punkten i 
1 mom. eller på 3 mom. 3 eller 5 punkten. 

Denna lag gäller inte 
1) Statskontoret, Europeiska centralbanken, Finlands Bank, nationella centralbanker, andra 

offentliga organ som har som uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av statsskulden i 
unionen och inte heller internationella finansinstitut som inrättats av medlemsstater och vars 
mål är att uppbåda finansiering och tillhandahålla finansiellt stöd till förmån för sina med-
lemmar som har eller hotas av svåra finansiella problem, 

2) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) och inte hel-
ler AIF-förvaltare enligt lagen om alternativa investeringsfonder (162/2014) och dessas förva-
ringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och kapitalförvaltare, om inte något annat följer av 4 
och 6 § i denna lag,

3) personalfonder enligt lagen om personalfonder (934/2010),
4) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008, arbetspensionsförsäkringsbo-

lag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), utländska försäkringsbolag 
enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) och försäkringsföreningar enligt lagen 
om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor en-
ligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), 

6) sådana verksamhetsutövare som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten i lagen om utsläppshandel 
(311/2011) och som vid handel med utsläppsrätter inte utför kundorder och inte heller tillhan-
dahåller andra investeringstjänster eller bedriver annan investeringsverksamhet än handel för 
egen räkning, förutsatt att personerna i fråga inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfre-
kvenshandel, 

7) stamnätsinnehavare som avses i elmarknadslagen (588/2013) och sådana systemansvariga 
för överföringssystem som avses i naturgasmarknadslagen (587/2017) då de sköter sina upp-
gifter i enlighet med de nämnda lagarna eller nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits med 
stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till 
nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 el-
ler Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till na-
turgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt nät-
föreskrifter eller riktlinjer som har antagits i enlighet med de förordningarna, personer som 
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agerar som tjänsteleverantörer på deras vägnar för att utföra uppgifterna enligt de bestämmel-
serna eller enligt nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt de förordningarna samt 
alla operatörer eller förvaltare av energibalanseringssystem, rörledningsnät eller system för 
balansering av tillgången och efterfrågan på energi, när dessa utför sådana uppgifter. 

Ovan i 3 mom. 7 punkten nämnda undantag ska tillämpas på personer som bedriver verk-
samhet som avses i respektive punkt endast till den del som de bedriver investeringsverksam-
het i anslutning till råvaruderivat eller tillhandahåller investeringstjänster i samband med dem 
för bedrivande av verksamheten i fråga. Undantaget tillämpas dock inte på plattformar för se-
kundärhandel med finansiella överföringsrättigheter. 

I artikel 73 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad vär-
depappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av di-
rektiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 föreskrivs om tillämpning 
av denna lag på utländska värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och på utländska värdepappers-
centraler som avses i 6 punkten i den paragrafen. 

3 §

Partiella undantag från tillämpningen av lagen

Denna lag ska inte tillämpas på personer som 
1) på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten endast tar emot och förmedlar sådana 

värdepapper som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten eller tillhandahåller investeringsrådgiv-
ning i samband med sådana finansiella instrument, under förutsättning att order endast får 
förmedlas till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare eller till filia-
ler till värdepappersföretag eller till kreditinstitut som är auktoriserade i tredjeland och iakttar 
stabilitetsregler som motsvarar lagen om investeringstjänster eller kreditinstitutslagen, 

2) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaror, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs 
av lokala elföretag enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av di-
rektiv 2003/54/EG eller av naturgasföretag enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamen-
tets och Rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för na-
turgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt in-
nehar 100 procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och un-
dantas enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna, 
eller som

3) uteslutande tillhandahåller investeringstjänster rörande utsläppsrätter eller derivat av 
dessa och enbart för att säkra sina kunders affärsrisker, om de kunderna uteslutande utgörs av 
verksamhetsutövare enligt definitionen i artikel 3 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen 
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, förutsatt att de kunderna gemensamt innehar 100 
procent av de personernas kapital eller rösträtter, utövar gemensam kontroll och undantas en-
ligt 2 § 1 mom. 4 punkten i denna lag om de själva utför de investeringstjänsterna. 

På personer som avses ovan i 1 mom. tillämpas dock 2 kap. 1 §, 3 kap., 6 b kap., 7 kap. 7 § 
4 mom., 9 §, 10 kap. 2 och 3 §, 4 § 1 mom. och 2 mom., om investeringen överstiger 2 000 
euro, 5 § 1—3 mom., 6 § 5—8 mom., 7, 11, 12 och 15 § samt 15, 16 och 16 a kap. i denna 
lag.

De personer som avses i 1 mom. får inte inneha kunders finansiella instrument eller pen-
ningmedel (kundmedel) och de får inte stå i skuld till sina kunder. Dessa personer ska ha en 
yrkesmässig ansvarsförsäkring som Finansinspektionen bedömer vara tillräcklig med beak-
tande av arten och omfattningen av deras verksamhet. Försäkringsgivaren ska ha hemort i en 
stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) om inte Finansinspekt-
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ionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande 
villkor: 

1) försäkringen gäller för ersättning av skador som personen enligt denna lag är ansvarig för, 
2) försäkringens belopp är minst 1 000 000 euro per skada och totalt 1 500 000 euro för 

samtliga skador per år,
3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättning-

en till den skadelidande utan avdrag för självrisken, 
4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller för-

summelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har 
anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre 
år från det att försäkringen upphörde.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta 
inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för 
tredjeländer.

En i denna paragraf avsedd person som tillhandahåller investeringstjänster ska tydligt in-
formera kunderna om att på honom eller henne inte tillämpas alla lagbestämmelser om yrkes-
kompetens samt om organisation och uppförande. 

4 §

Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksam-
het samt tillhandahåller sidotjänster ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs 
om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 b kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 5—9 och 12—15 §, 7 a kap., 9—
11 kap., 13 kap. 1 §, om det är fråga om att anlita ett anknutet ombud, 13 kap. 6 §, 15 kap. och 
16 kap. 2 § i denna lag samt i 3 kap. 16 § 1 mom., 4 kap., 6 § 2 mom., 5 kap. 12 och 14 § och 
6 kap. i lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) samt i 5 kap. 1 § 2 mom., i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. 

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i 
fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 6 kap. 1 § 2 
mom., 2 § 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9 och 11—16 §, 10 kap. 1—7 och 15—16 § och 9, 
11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag. På AIF-förvaltare som tillhandahåller in-
vesteringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om 
dessa tjänster tillämpas vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9 och 
11—16 § och 9—11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag föreskrivs om värdepap-
persföretag. 

Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om skadeståndsskyldighet för värdepappersföretag och 
dess ägare, verkställande direktör och styrelsemedlemmar gäller på motsvarande sätt kreditin-
stitut, fondbolag och AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras ägare, verkstäl-
lande direktörer och styrelsemedlemmar.

5 §

Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-
kreditinstitut

Bestämmelser om utländska EES-värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investerings-
tjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Finland tillhandahålla sidotjänster via 
filialer och om de krav som ska ställas på sådan verksamhet finns i 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 
kap. 1 § 1—3 och 6 mom., 7 kap. 15 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 och 11—14 §, och 16 §, 11 
kap. 18, 19 och 22—25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 §.
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På utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver inve-
steringsverksamhet samt via filialer tillhandahåller sidotjänster i Finland ska i fråga om tjäns-
terna och verksamheten tillämpas 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 4—6 mom., 7 kap. 15 §, 
7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 och 11—14 § och 16 § samt 11 kap. 18, 19 och 22—25 §, 12 kap. 4 
§, 14 och 15 kap. samt 16 kap. 2 §. 

I 4 kap. 2 § 7 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-
kreditinstitut som erbjuder i Finland etablerade parter direkt möjlighet att bedriva handel på en 
multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform. 

I 4 kap. 2 § föreskrivs om tillämpning av lagen på sådana utländska EES-
värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster 
eller bedriver investeringsverksamhet i Finland utan att etablera filial. 

I artiklarna 14—26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s för-
ordning om marknader för finansiella instrument) föreskrivs om de krav som ställs på verk-
samhet som avses i 1 och 2 mom.

6 §

Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-fondbolag och EES-baserade AIF-förvaltare

På sådana utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder och som tillhan-
dahåller investeringstjänster i Finland samt på sådana EES-baserade AIF-förvaltare som avses 
i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som via en filial tillhandahåller in-
vesteringstjänster i Finland ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 7 kap. 
15 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9 §, 11—14 § och 16 § samt i 11 kap. 18, 19 och 22—25 § i 
denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretag och vad som i 15 kap. föreskrivs 
om utländska värdepappersföretag samt vad som föreskrivs i 16 kap. 2 § i denna lag. 

Vad som i 14 kap. 3 § föreskrivs om utländska värdepappersföretags och dessas filialers 
skadeståndsskyldighet gäller på motsvarade sätt utländska EES-fondbolag och EES-baserade 
AIF-förvaltare som avses i denna paragraf samt deras filialchefer.

7 §

Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag

På tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investerings-
verksamhet i Finland via filialer ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 13 §, 2 kap. 
2 §, 5 kap. 7 kap. 2, 4, 5, 7, 9—11 och 15—16 §, 7 a kap., 9 kap., 10 kap. 1—8 §, 9 § 2 mom., 
11—13 och 16 §, 11 kap. 20—25 §, 12 kap. 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i 
denna lag föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföretag, vad som i 5 kap. i lagen 
om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag och tredjelandsföre-
tag samt vad som i 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut. I artiklarna 
3—26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs dessutom om de 
krav som ställs på tredjelandsföretags verksamhet. 

I artiklarna 46—49 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om 
tredjelandsföretags rätt att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investe-
ringsverksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial. 
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8 §

Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade in-
sättningar

På värdepappersföretag och kreditinstitut ska vid försäljning och rådgivning i Finland i sam-
band med strukturerade insättningar i fråga om dessa funktioner tillämpas 6 b kap. 2 §, 7 kap. 
2 § 2 och 6 mom., 6 § 1—3 och 5 mom., 7 och 9 §, 10 kap. 1—7, 9—11, 13, 15 och 16 §, 11 
kap. och 15 kap. i denna lag samt 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen.

På utländska EES-värdepappersföretags och utländska EES-kreditinstituts i Finland etable-
rade filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller inve-
steringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas 10 kap. 1—7, 9 och 16 
§ samt 15 kap. i denna lag.

På tredjelandsföretags filialer som säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed 
tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland ska i fråga om dessa funktioner tillämpas 7 
kap. 2 § 2 och 6 mom., 7 och 9 §, 10 kap. 1—7, 9, 11, 13 och 16 § samt 15 kap. i denna lag. 

9 §

Bestämmelser som tillämpas på algoritmisk handel

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska bestämmelserna i 7 a kap. om algoritmisk handel tilläm-
pas också på sådana handelsparter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om han-
del med finansiella instrument och som inte med stöd av 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 3, 
5 och 7 punkten i denna lag förutsätts vara auktoriserade enligt denna lag. 

10 §

Bestämmelser som tillämpas på tillsyn och rapportering av positionslimiter och råvarude-
rivatpositioner

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska 3 kap. 26 §, 7 kap. 6 och 8 § och 10 kap. 3—4 § i lagen 
om handel med finansiella instrument tillämpas också på personer som avses ovan i 2 §. 

11 §

Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt 
Europeiska bankmyndigheten 

I denna lag avses med 
1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 

2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012, 

3) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samord-
ning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt-
bara värdepapper (fondföretag),

4) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och 
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, 
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5) kreditinstitutsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörig-
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföre-
tag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG, 

6) EU:s kapitalkravsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012, 

7) EU:s förordning om värdepapperscentraler Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värde-
papperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 
236/2012, 

8) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG, 

9) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten den myndighet som avses i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk till-
synsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut 
nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, 

10) Europeiska bankmyndigheten den myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG, 

11) kommissionens delegerade direktiv kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av 
finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för till-
handahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-
monetära förmåner. 

12 §

Europeiska unionens tekniska standarder och delegerade förordningar

Förutom bestämmelserna i denna lag, de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den samt EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns det bestäm-
melser om värdepappersföretag i de tekniska standarder och delegerade förordningar som ut-
färdats genom förordningar eller beslut som antagits av Europeiska kommissionen och som 
avses i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. 

13 §

Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska 
EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-

värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer

I denna lag avses med 
1) värdepappersföretag finländska aktiebolag och sådana europabolag som avses i lagen om 

europabolag (742/2004) och som enligt denna lag har tillstånd att tillhandahålla investerings-
tjänster eller bedriva investeringsverksamhet,

2) utländska värdepappersföretag utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-
kreditinstitut och tredjelandsföretag,

3) EES-stater stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
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4) tredjeländer andra stater än EES-stater, 
5) utländska EES-tillsynsmyndigheter behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspekt-

ionen i andra EES-stater än Finland, 
6) tredjeländers tillsynsmyndigheter tredjeländers behöriga myndigheter som motsvarar Fi-

nansinspektionen, 
7) utländska EES-värdepappersföretag utländska värdepappersföretag som av utländska 

EES-tillsynsmyndigheter har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva 
investeringsverksamhet,

8) utländska EES-kreditinstitut utländska kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kre-
ditinstitutslagen och som har auktoriserats att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva 
investeringsverksamhet samt att tillhandahålla sidotjänster,

9) tredjelandsföretag utländska företag som skulle vara kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om de hade 
sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

10) filialer ett värdepappersföretags eller ett utländskt värdepappersföretags driftsställen 
som är etablerade utanför hemstaten och i rättsligt hänseende utgör en del av värdepappersfö-
retaget eller det utländska värdepappersföretaget och utifrån vilket investeringstjänster tillhan-
dahålls eller investeringsverksamhet bedrivs samt kan tillhandahållas också sidotjänster. Alla 
driftsställen som har etablerats i samma medlemsstat av ett värdepappersföretag med huvud-
kontor i en annan medlemsstat ska betraktas som en enda filial. 

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tilläm-
pas på utländska EES-värdepappersföretags anknutna ombud som är etablerade i Finland. 

14 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna lag
1) värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
2) sådana andelar i fondföretag och sådana penningmarknadsinstrument som inte är värde-

papper som avses 1 punkten, 
3) optioner, terminer och andra derivatinstrument som har värdepapper, valutor, räntor, av-

kastningar, utsläppsrätter, något annat derivatinstrument, finansiella index eller andra finansi-
ella mått som underliggande tillgång och som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

4) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av 
råvaror och som måste eller kan avvecklas kontant om en part så önskar av någon annan orsak 
än insolvens eller då ett avtal löper ut av någon annan orsak,

5) optioner och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av råvaror och 
som kan avvecklas fysiskt, om de omsätts på en reglerad marknad enligt lagen om handel med 
finansiella instrument eller på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad han-
delsplattform, med undantag för grossistenergiprodukter som är föremål för handel på en or-
ganiserad handelsplattform och ska avvecklas fysiskt,

6) andra än i 5 punkten avsedda optioner, terminer och andra derivatinstrument vars under-
liggande tillgångar utgörs av råvaror och som kan avvecklas fysiskt, om derivatinstrumentet 
inte är avsett för kommersiella ändamål och är av samma typ som andra derivatinstrument, 

7) derivatinstrument för överföring av kreditrisk, 
8) finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, 
9) optioner, terminer och andra derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av 

klimatvariationer, fraktavgifter, inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik 
och som kan eller måste avvecklas kontant, om en part så önskar av någon annan orsak än in-
solvens eller om ett avtal löper ut av någon annan orsak, samt andra derivatinstrument vars 
underliggande tillgångar utgörs av andra tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och finan-
siella mått än sådana som nämns ovan i denna paragraf och är av samma typ som andra deri-
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vatinstrument, då det åtminstone beaktas om det är föremål för handel på en sådan reglerad 
marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument, 

10) utsläppsrätter som har erkänts i överensstämmelse med kraven i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelssystemet) både 
ömsesidigt mellan gemenskapens system och andra system för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser. 

15 §

Investeringstjänster eller investeringsverksamhet

Med investeringstjänster eller investeringsverksamhet avses i denna lag
1) mottagande och förmedling av order som avser finansiella instrument (förmedling av or-

der), 
2) utförande av order som avser finansiella instrument för kunders räkning (utförande av or-

der), 
3) sådan handel med eget kapital som resulterar i transaktioner gällande ett eller flera finan-

siella instrument (handel för egen räkning),
4) förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att egendomsför-

valtaren helt eller delvis har getts rätt att besluta om placering av instrumenten (kapitalförvalt-
ning), 

5) personliga rekommendationer till kunder i fråga om transaktioner som avser vissa finan-
siella instrument (investeringsrådgivning), 

6) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument på grundval av ett fast 
åtagande (garantiverksamhet för finansiella instrument), 

7) ordnande av emission eller försäljning av finansiella instrument utan fast åtagande (place-
ring av finansiella instrument), 

8) ordnande av handel med finansiella instrument på en multilateral handelsplattform enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (ordnande av multilateral handel), 

9) ordnande av handel med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter 
eller derivat på en organiserad handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella in-
strument (ordnande av organiserad handel). 

16 § 

Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen.
Med finansiella institut avses i denna lag finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinsti-

tutslagen.

17 §

Ledning och verkställande ledning

Med ledning avses i denna lag ett värdepappersföretags styrelse och, om företaget har ett 
förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda 
verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder 
dess verksamhet.
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Med verkställande ledning avses i denna lag värdepappersföretagets verkställande direktör 
och alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta led-
ningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet. 

18 §

Koncern, moderföretag och dotterföretag

Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncerner, moderföretag 
och dotterföretag enligt bokföringslagen (1336/1997) samt utländska koncerner, moderföretag 
och dotterföretag som är jämförbara med dem.

19 §

Tjänsteföretag

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett sådant anknutet företag som avses i artikel 4.1.18 i 
EU:s tillsynsförordning och som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värde-
pappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter eller som för ett eller flera vär-
depappersföretag producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som hör 
till värdepappersföretagets huvudsakliga verksamhet.

20 §

Holdingföretag

Med holdingföretag avses i denna lag sådana företag som avses i artiklarna 4.1.20 och 
4.1.21 i EU:s tillsynsförordning och vars dotterföretag huvudsakligen är värdepappersföretag
eller andra finansiella institut och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföre-
tag.

Finansinspektionen ska, efter att ha fått kännedom om att ett annat företag än ett kreditinsti-
tut eller ett värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett värdepappersföretag, utan 
dröjsmål besluta om huruvida företaget ska betraktas som ett holdingföretag enligt 1 mom.

21 §

Finansiell företagsgrupp

Med finansiell företagsgrupp avses i denna lag en koncern som består av koncernens moder-
företag, vilket är ett finländskt eller utländskt värdepappersföretag eller ett finländskt eller ut-
ländskt holdingföretag som är värdepappersföretagets moderföretag (den finansiella företags-
gruppens moderföretag), och av moderföretagets finländska och utländska dotterföretag, vilka 
är andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag (den finan-
siella företagsgruppens dotterföretag). 

I artiklarna 11—24 i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om tillämpningsområdet för grupp-
baserad tillsyn över värdepappersföretag som är moderföretag i en finansiell företagsgrupp 
och över därmed jämförbara värdepappersföretag som är dotterföretag till holdingföretag. 
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22 §

Utkontraktering

Med utkontraktering avses i denna lag åtgärder som vidtas i samband med ett värdepappers-
företags verksamhet och som innebär att någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller värde-
pappersföretaget sådana funktioner eller tjänster som det annars skulle sköta själv.

23 §

Kunder, professionella och icke-professionella kunder

I denna lag avses med professionella kunder
1) aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksamhet på finansmarknaden eller 

reglerade aktörer och med dem jämförbara under myndighetstillsyn stående utländska
a) värdepappersföretag, 
b) kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen,
c) fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt AIF-förvaltare, 

förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder, 

d) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument,
e) värdepapperscentraler, utländska clearingorganisationer samt centrala motparter enligt la-

gen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,
f) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen,
g) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, pens-

ionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om försäk-
ringskassor, 

h) lokala företag som avses i artikel 4.1.4 i EU:s tillsynsförordning,
i) företag som för egen räkning köper och säljer råvaror och råvaruderivat,
j) andra institutionella investerare än de som avses i underpunkt a—i,
2) storföretag som enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden upp-

fyller minst två av följande krav:
a) balansomslutningen är minst 20 000 000 euro, 
b) omsättningen är minst 40 000 000 euro, 
c) kapitalbasen är minst 2 000 000 euro,
3) finska staten, Statskontoret, landskapet Åland, utländska stater och delstater samt ut-

ländska organ som sköter statsskulden,
4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank och med den jämförbara utländska centralban-

ker samt Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med dem jämförbara internat-
ionella institutioner och organisationer, 

5) institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument,
6) andra kunder som värdepappersföretag behandlar som professionella kunder på grundval 

av 2 mom. 
Ett värdepappersföretag får behandla andra kunder än sådan som avses i 1 mom. 1—5 punk-

ten som professionella kunder på deras egen begäran, om det bedömer att kunden har färdig-
heter att fatta självständiga investeringsbeslut och förmåga att förstå de risker som är förknip-
pade med besluten och om kunden dessutom uppfyller minst två av följande krav:

1) kunden har genomfört betydande transaktioner på marknaden i fråga i snitt tio gånger per 
kvartal under de fyra senaste kvartalen, 

2) värdet av kundens investeringstillgångar överstiger 500 000 euro,
3) kunden arbetar eller har minst ett år arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn med uppgif-

ter som förutsätter kännedom om planerade transaktioner och tjänster.
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Med icke-professionella kunder avses i denna lag kunder som inte är professionella enligt 1 
mom.

Med kunder avses i denna lag fysiska eller juridiska personer som ett värdepappersföretag 
tillhandahåller investerings- och sidotjänster.

24 § 

Godtagbara motparter

I denna lag avses med godtagbara motparter
1) kunder enligt 23 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 
2) sådana företag enligt 23 § 1 mom. 2 punkten som har samtyckt till att bli behandlade som 

godtagbara motparter.

25 §

Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde

Med algoritmisk handel avses i denna lag handel med finansiella instrument där en datoral-
goritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar.

Med teknik för algoritmisk högfrekvenshandel avses i denna lag varje teknik för algoritmisk 
handel som kännetecknas av 

1) att infrastrukturen är avsedd att minimera nätens latens och andra typer av latens, inbegri-
pet åtminstone ett av följande system för algoritmisk registrering av order: samlokalisering, 
närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde, 

2) att systemet beslutar om när en order ska initieras, genereras, routas eller utföras utan 
mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och 

3) en stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar.
Med direkt elektroniskt tillträde avses ett handelsplatsarrangemang där en medlem av eller 

deltagare eller kund på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda dennes handelskod, 
så att personen elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till 
handelsplatsen. 

26 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med 
1) strukturerad insättning en sådan insättning enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem, som kan betalas helt 
på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska betalas eller 
riskeras enligt en formel som omfattar faktorer som t.ex. 

a) ett index eller en kombination av index, med undantag för insättningar med rörlig ränta 
vilkas avkastning är direkt knuten till ett ränteindex som Euribor eller Libor,

b) ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument, 
c) en råvara eller en kombination av råvaror eller andra fysiska eller icke-fysiska icke-

fungibla tillgångar, eller
d) en valutakurs eller en kombination av valutakurser.
2) depåbevis värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden och som in-

nebär äganderätt till en icke-etablerad emittents värdepapper samtidigt som de kan tas upp till 
handel på en reglerad marknad och handlas oberoende av den icke-etablerade emittentens vär-
depapper,
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3) börshandlad fond en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på 
minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa 
att handels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess sub-
stansvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära substansvärde, 

4) certifikat certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i EU:s förordning om marknader för 
finansiella instrument,

5) strukturerade finansiella produkter strukturerade finansiella produkter enligt definitionen 
i artikel 2.1.28 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 

6) derivat derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i EU:s förordning om marknader för fi-
nansiella instrument, 

7) råvaruderivat råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument, 

8) grossistenergiprodukter grossistenergiprodukter enligt definitionen i artikel 2.4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på gros-
sistmarknaderna för energi, 

9) korsförsäljning att erbjuda en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket,

10) marknadsgarant en person som på finansiella marknader på fortlöpande basis har åtagit 
sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnytt-
jande av den personens eget kapital till priser som fastställts av den personen,

11) utförande av order för kunds räkning att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instru-
ment för kunders räkning och inbegripet ingående av avtal för att sälja finansiella instrument 
som utfärdats av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut vid tidpunkten för utfärdandet 
av dessa, 

12) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transakt-
ionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig expo-
neras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där 
transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, föru-
tom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

13) systematisk internhandlare en systematisk internhandlare enligt 1 kap. 2 § 16 punkten i 
lagen om handel med finansiella instrument, 

14) kvalificerat innehav en direkt eller indirekt ägarandel i ett värdepappersföretag som mot-
svarar 10 procent eller mer av kapitalet eller av rösträtterna enligt artiklarna 9 och 10 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad 
och om ändring av direktiv 2001/34/EG, med beaktande av villkoren för sammanslagning av 
dessa enligt artikel 12.4 och 12.5 i det direktivet, eller som gör det möjligt att utöva ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av det värdepappersföretag som ägarandelen avser, 

15) betydande bindning en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är för-
enade genom 

a) ägarintresse, i form av innehav, direkt eller genom kontroll, av 20 procent eller mer av 
rösterna eller kapitalet i ett företag,

b) kontroll, som innebär förbindelse mellan ett moderföretag och ett dotterföretag i alla de 
fall som omfattas av artikel 22.1 och 22.2 i direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredo-
visning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, el-
ler en likartad förbindelse mellan någon fysisk eller juridisk person och ett företag, varvid 
varje dotterföretag till ett dotterföretag också ska anses vara ett dotterföretag till det moderfö-
retag som står över dessa företag, 

c) en varaktig förbindelse för båda eller alla till samma person genom ett kontrollförhål-
lande.
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27 §

Tillsyn

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den, enligt vad som föreskrivs i denna lag och i lagen om Fi-
nansinspektionen (878/2008).

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med konsumentombuds-
mannen i fråga om tillsynen över kundskyddet finns i 5 kap. i lagen om Finansinspektionen. 

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

1 §

Tillståndsplikt för investeringstjänster eller investeringsverksamhet

Investeringstjänster får tillhandahållas eller investeringsverksamhet bedrivas endast av före-
tag som har beviljats tillstånd enligt denna lag och av utländska företag som har auktorisation 
eller rätt att enligt 4 eller 5 kap. tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investerings-
verksamhet i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en näringsidkare med verksamhetstillstånd enligt 
denna lag ta emot och förmedla order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 3 § 1 
mom. 1 punkten samt tillhandahålla investeringsrådgivning. En förutsättning för att en enskild 
näringsidkare eller en juridisk person som leds av en fysisk person ska beviljas verksamhets-
tillstånd är att man genom alternativa arrangemang ser till att näringsidkaren eller den juri-
diska personen leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att kundernas intressen och mark-
nadens integritet beaktas på ett adekvat sätt. Näringsidkaren och den fysiska personen ska ha 
tillräckligt god vandel, tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt avsätta till-
räckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter. 

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster eller bedrivande av investeringsverksamhet enligt 
annat tillstånd

Trots bestämmelserna i 1 § 1 mom. får investeringstjänster tillhandahållas och investerings-
verksamhet bedrivas av finländska och utländska kreditinstitut så som föreskrivs i kreditinsti-
tutslagen, av finländska fondbolag och utländska EES-fondbolag så som föreskrivs i lagen om 
placeringsfonder samt av finländska och utländska AIF-förvaltare så som föreskrivs i lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral eller organiserad handel ordnas av börser som 
avses i lagen om handel med finansiella instrument. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster 
och investeringsverksamhet 

1) bevilja kunder kredit och annan finansiering i samband med investeringstjänster,
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2) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra frågor 
som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv 
och andra omstruktureringar,

3) tillhandahålla valutatjänster i samband med investeringstjänster,
4) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra motsvarande 

former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument,
5) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument,
6) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta mo-

ment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella in-
strument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument,

7) tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, 
bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, med undantag för tillhandahållande 
och förande av värdepapperskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s 
förordning om värdepapperscentraler, 

8) tillhandahålla annan förvaring av finansiella instrument än sådan som avses i 7 punkten,
9) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verk-

samhet som avses i detta moment
Ett värdepappersföretag som ordnar multilateral eller organiserad handel får dessutom upp-

rätthålla och tillhandahålla sådana datarapporteringstjänster som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 
punkten i lagen om handel med finansiella instrument.

3 a §

Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller 
utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhan-
dahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investe-
rings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verk-
samhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet 
med tillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella 
instrument. I lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) föreskrivs om förmedling av gräsrots-
finansiering på annat sätt än med finansiella instrument.

3 kap. 

Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt be-
tydande ägares tillförlitlighet

1 §

Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen kan på ansökan bevilja tillstånd för tillhandahållande av investerings-
tjänster och bedrivande av investeringsverksamhet. Om ett värdepappersföretag i enlighet med 
11 kap. 1 § måste höra till ersättningsfonden för investerarskydd, nedan ersättningsfonden, ska 
Finansinspektionen innan den avgör ärendet be ersättningsfonden yttra sig om ansökan.

Till ansökan ska fogas värdepappersföretagets verksamhetsplan varav åtminstone framgår 
vilka verksamhetsslag som planeras och organisationsstrukturen för dessa samt all information 
som krävs för att Finansinspektionen ska kunna förvissa sig om att värdepappersföretaget vid 
tiden för auktorisationen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som fö-
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reskrivs i denna lag samt i förordningar och beslut som kommissionen antagit i enlighet med 
direktivet om marknader för finansiella instrument.

Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och 
om vilka utredningar som ska fogas till den, om inte något annat följer av de bestämmelser 
som avses i 2 mom. 

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett värdepappersfö-
retag, kreditinstitut, en marknadsoperatör eller ett försäkringsbolag som auktoriserats i en an-
nan EES-stat eller dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller för-
säkringsbolags moderföretag, ska en begäran om yttrande riktas till den utländska EES-
tillsynsmyndigheten. På samma sätt ska förfaras om samma fysiska eller juridiska personer 
har bestämmande inflytande både i det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och i 
värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller försäkringsbolaget. I begäran om yttrande ska till-
synsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet och de chefers anse-
ende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att 
överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som har betydelse för verksamhets-
tillståndet eller för tillsynen över värdepappersföretaget. 

2 §

Beslut om verksamhetstillstånd

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I verksamhetstillståndet ska nämnas de investeringstjänster och den investeringsverksamhet 

samt de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. som värdepappersföretaget har rätt att tillhanda-
hålla och bedriva. Efter det att verksamhetstillståndet beviljats kan Finansinspektionen på an-
sökan av värdepappersföretaget ändra tillståndet i fråga om de tjänster som värdepappersföre-
taget får tillhandahålla. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd ska beviljas om det utifrån de upplysningar som inkommit kan säker-
ställas att värdepappersföretagets ägare uppfyller de krav som föreskrivs i 4 § och att värde-
pappersföretaget uppfyller de krav som föreskrivs i 6 och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4—9, 11—14 
och 16 §, 9 kap. 1—5 §, 10 och 11 § och 10 kap. samt i 12 kap. 3 § 2 mom. Värdepappersföre-
tag som har för avsikt att driva en multilateral eller organiserad handelsplattform ska dessutom 
uppfylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 5 kap. 1—8, 10, 15, 16 och 20—30 § i la-
gen om handel med finansiella instrument. Värdepappersföretag som bedriver algoritmisk 
handel eller tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska dessutom upp-
fylla de krav för verksamheten som föreskrivs i 7 a kap. 

Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett nytt värdepappersföretag innan det registreras. 

4 §

Betydande ägares tillförlitlighet

Den som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag ska vara tillförlitlig. Inneha-
vet ska beräknas i enlighet med 6 a kap. 1 § 3 mom.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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8 §

Inledande av verksamhet och rapportering av ändringar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Värdepappersföretag ska till Finansinspektionen rapportera alla väsentliga förändringar i 

förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 

4 kap.

Utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i 
Finland samt utländska EES-kreditinstituts tillhandahållande av tjänster i Finland

1 §

Filialetablering eller användning av anknutna ombud

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut får tillhandahålla 
investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Fin-
land genom att etablera filialer i Finland eller använda anknutna ombud som är etablerade i 
Finland, om det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska EES-kreditinstitutet 
inte har etablerat filial i Finland och förutsatt att de tjänster som det utländska EES-
värdepappersföretaget tillhandahåller och den verksamhet som det bedriver omfattas av aukto-
risationen i företagets hemmedlemsstat. Sidotjänster får tillhandahållas endast i samband med 
investeringstjänster eller investeringsverksamhet.

Utländska EES-värdepappersföretag får etablera filialer i Finland eller börja anlita anknutna 
ombud enligt 1 mom. efter det att Finansinspektionen har fått ett meddelande om saken från 
EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Av anmälan ska framgå 
följande uppgifter och utredningar:

1) filialetableringen i Finland samt den nya filialens adress och kontaktuppgifter, eller den 
EES-stat inom vars territorium det utländska EES-värdepappersföretaget inte har etablerat en 
filial men där det anknutna ombud är etablerat som företaget har för avsikt att använda i Fin-
land,

2) de investeringstjänster som ska tillhandahållas och den investeringsverksamhet som ska 
bedrivas i enlighet med bilaga I i direktivet om marknader för finansiella instrument samt om 
de sidotjänster som ska tillhandahållas,

3) filialens organisationsstruktur och användningen av anknutna ombud samt namnen på de 
anknutna ombud som företaget har för avsikt att använda,

4) om företaget har för avsikt att använda ett eller flera sådana anknutna ombud som avses i 
1 punkten, en beskrivning av den planerade användningen tillsammans med en organisations-
struktur, inklusive rapporteringsrutiner, som anger hur ombudet passar in i värdepappersföre-
tagets struktur, 

5) den adress i Finland där handlingar kan erhållas,
6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksam-

het,
7) det system som är avsett att skydda filialens investerare, eller avsaknaden av ett sådant 

system.
En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet vid den tidpunkt som Finansin-

spektionen bestämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den 
information som avses i 2 mom. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas 
när ett anknutet ombud inleder sin verksamhet.

Det som i 1 mom. föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags rätt att i Finland till-
handahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sido-
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tjänster via en filial eller genom användning av ett anknutet ombud som är etablerat i Finland 
och det som i 2 mom. föreskrivs om anmälan om användning av ett anknutet ombud, ska på 
motsvarande sätt tillämpas på utländska EES-kreditinstitut. 

Ett utländskt EES-kreditinstitut som har för avsikt att använda ett anknutet ombud enligt 4 
mom. får börja använda ombudet efter det att Finansinspektionen av EES-tillsynsmyndigheten 
i kreditinstitutets hemmedlemsstat har fått en anmälan med de uppgifter som avses i 2 mom.
Användningen av ett anknutet ombud får inledas vid en tidpunkt som Finansinspektionen be-
stämmer, dock senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information 
som avses i 2 mom. 

Om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 2 och 4 mom. kan ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut beakta detta efter att Fi-
nansinspektionen har fått en anmälan om förändringen av EES-tillsynsmyndigheten i värde-
pappersföretagets eller kreditinstitutets hemmedlemsstat. 

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster utan filialetablering

Utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut har rätt att tillhanda-
hålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i 
Finland utan att etablera dotterföretag eller filial, förutsatt att tjänsterna och investeringsverk-
samheten omfattas av deras auktorisation. 

Företag som avses i 1 mom. har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med in-
vesteringstjänster eller investeringsverksamhet, om inte annat föreskrivs någon annanstans i 
lag. 

Ett utländskt EES-värdepappersföretag får börja tillhandahålla investeringstjänster eller bed-
riva investeringsverksamhet i Finland när Finansinspektionen av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten har fått en anmälan med åtminstone följande uppgifter: 

1) avsikten att bedriva verksamhet i Finland,
2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska 

tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas samt huruvida företaget 
avser att göra detta genom att använda anknutna ombud som är etablerade i hemmedlemssta-
ten samt med namnen på eventuella anknutna ombud.

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag avser att använda sig av anknutna ombud som är 
etablerade i dess hemmedlemsstat när det tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver in-
vesteringsverksamhet i Finland kan företaget börja tillhandahålla tjänster eller bedriva verk-
samhet efter det att Finansinspektionen av den utländska EES-tillsynsmyndigheten har fått 
namnen på de anknutna ombud som företaget avser att använda i Finland. Finansinspektionen 
ska offentliggöra sådan information.

Det som föreskrivs i 4 mom. ska tillämpas på utländska EES-kreditinstitut som planerar att i 
Finland bedriva verksamhet som avses i 1 mom. genom förmedling av ett anknutet ombud 
som är etablerat i dess hemmedlemsstat. 

Om det sker förändringar i uppgifter som anmälts i enlighet med 3 och 4 mom. kan ett ut-
ländskt EES-värdepappersföretag beakta detta efter att Finansinspektionen har fått ett med-
delande om förändringarna från EES-tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemmed-
lemsstat. Det som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt tillämpas på ett EES-kreditinstitut
om det sker förändringar i de uppgifter som anmälts i enlighet med 5 mom. 

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och ett utländskt EES-kreditinstitut kan erbjuda i 
Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer direkt möjlighet att 
bedriva handel på en multilateral eller organiserad handelsplattform när Finansinspektionen av 
den utländska EES-tillsynsmyndigheten har informerats om att verksamheten inleds och var 
och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har 
rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kre-
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ditinstitut och andra aktörer som det utländska EES-värdepappersföretaget eller det utländska 
EES-kreditinstitutet har auktoriserat som handelsparter. 

5 kap. 

Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland

1 § 

Förutsättningar för filialetablering 

Ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bed-
riva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 23 § 
3 och 4 mom. ska etablera filial i Finland och hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd för 
etableringen.

För att verksamhetstillstånd för en filial ska beviljas förutsätts det att 
1) tillhandahållandet av tjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet som tredje-

landsföretaget tillståndsansökan avser omfattas av auktorisation och tillsyn i det tredjeland där 
företaget är etablerat, 

2) tredjelandsföretaget i tredjelandet har auktorisation för tillhandahållande av tjänster och 
för bedrivande av verksamhet som avses i 1 punkten, varigenom den behöriga myndigheten 
beaktar de rekommendationer mot finansiering av terrorism som antagits av arbetsgruppen för 
finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF), 

3) det har inrättats samarbetsarrangemang som inbegriper bestämmelser som reglerar in-
formationsutbytet i syfte att bevara marknadens integritet och skydda investerare, mellan Fi-
nansinspektionen och behöriga tillsynsmyndigheter i det tredjeland där företaget är etablerat,

4) det tredjeland där tredjelandsföretaget är etablerat har undertecknat en överenskommelse 
med Finland, som till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter 
på inkomst och förmögenhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, 
inklusive eventuella multilaterala skatteavtal,

5) filialen ska fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital,
6) det utses en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen av filialen och som alla 

uppfyller de i 6 b kap. 1 § nämnda kraven gällande ledningens tillförlitlighet och kompetens 
som föreskrivs i 7 kap. i kreditinstitutslagen och i 6 b kap. 4 § i denna lagen,

7) tredjelandsföretaget är medlem i ett system som motsvarar det ersättningssystem som fö-
reskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till inve-
sterare eller den filial som ansökan om verksamhetstillstånd avser hör till den ersättningsfond 
för investerarskydd som avses i 11 kap. 

2 §

Uppgifter som ska lämnas i en tillståndsansökan för en filial

I en tillståndsansökan för en filial ska lämnas följande uppgifter och utredningar:
1) alla relevanta uppgifter om företaget, såsom namn, rättslig form, säte, adress, medlemmar 

i ledningsorganen, relevanta aktieägare och utredning om beviljad auktorisation, 
2) namnet på den myndighet som har ansvaret för tillsyn över företaget i det berörda tredje-

landet och, om myndigheterna är flera, uppgifter om respektive kompetensområden,
3) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska 

tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas, uppgifter om filialens 
organisationsstruktur inklusive en beskrivning av eventuell utkontraktering av avgörande 
funktioner till tredjepart, 
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4) namnen på de personer som ansvarar för ledningen av filialen och uppgifter om att dessa 
personer uppfyller de krav som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten, 

5) information om det startkapital som filialen fritt förfogar över,
6) utredning om det skydd som tredjelandets ersättningssystem erbjuder investerare eller om 

att tredjelandsföretaget på filialens vägnar har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden för 
investerare.

Ersättningsfonden för investerare ska ombes att ge ett yttrande om tillståndsansökan.
Genom förordning av finansministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om vilka kon-

taktuppgifter som ska framgå av tillståndsansökan samt om de utredningar som ska fogas till 
ansökan. 

3 §

Beviljande av filialtillstånd

Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag filialtillstånd om de förutsättningar 
som föreskrivs i 1 kap. 7 § 1 mom. och 13 § 1 mom. 2, 9 och 10 punkten samt i 1 § i detta ka-
pitel är uppfyllda.

När ett tredjelandsföretag beviljas filialtillstånd ska det bedömas om ersättningssystemet för 
investerare i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersätt-
ningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar filialtillstånd kan den besluta om filialens 
medlemskap i ersättningsfonden.

På tillståndsbeslut tillämpas vad som i 3 kap. 2 § föreskrivs om beslut som gäller verksam-
hetstillstånd för värdepappersföretag. Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från motta-
gandet av tillståndsansökan underrätta sökanden om den tidsfrist som nämns i 3 kap. 2 § 1 
mom. och om möjligheten att överklaga beslutet. 

Filialtillståndet berättigar värdepappersföretaget att bedriva verksamhet på ett eller flera 
driftställen. 

4 §

Undantag från kravet på filialtillstånd

Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investerings-
verksamhet med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund som avses i 1 § 1 
mom. ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i momentet inte tillämpas på tjänsten eller 
verksamheten för kunden i fråga, inbegripet en relation som har samband med tillhandahål-
landet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Tredjelandsföretaget får inte marknads-
föra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än ge-
nom filialen.

5 §

Återkallande av filialtillstånd och begränsning av verksamheten

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallande av tredjelandsföre-
tags filialtillstånd och om begränsning av tillståndsenlig verksamhet. Finansinspektionen ska 
dessutom utan dröjsmål återkalla ett filialtillstånd om en myndighet i tredjelandsföretagets 
hemstat har återkallat företagets auktorisation. 
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6 §

Avslutande av en filials verksamhet

När Finansinspektionen återkallar ett tredjelandsföretags filialtillstånd ska filialens verk-
samhet avslutas omedelbart. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om tillsyn över filialer 
ska tillämpas på tillsynen över en filial efter det att den avslutat sin verksamhet, till dess att ett 
meddelande enligt 2 mom. har lämnats och värdepappersföretagets åtaganden mot filialens 
kunder är fullgjorda. 

Ett tredjelandsföretag ska utan dröjsmål efter det att dess filialverksamhet har avslutats 
meddela kunderna hur filialen fullgör sina åtaganden mot dem. Vid behov utfärdar Finansin-
spektionen närmare föreskrifter om det förfarande som avses i detta moment. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynen över filialer och i 2 mom. om tredjelandsföretags 
informationsskyldighet samt vad som i 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens befogenhet 
att utfärda närmare föreskrifter ska tillämpas då en filials verksamhet begränsas på det sätt 
som avses i 5 § i detta kapitel eller i 27 § i lagen om Finansinspektionen. 

7 §

Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering

I artikel 46 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredje-
landsföretags rätt att utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva inve-
steringsverksamhet med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och pro-
fessionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader 
för finansiella instrument som är etablerade i hela unionen, om företaget är registrerat i det re-
gister över tredjelandsföretag som förs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet-
en i enlighet med artikel 48, samt om kommissionens beslut om likvärdighet som är en förut-
sättning för registrering och om övriga förutsättningar för registrering. 

I artikel 47.3 i den förordning som nämns i 1 mom. föreskrivs att ett tredjelandsföretag som 
är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i 
enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument , ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som 
omfattas av auktorisationen till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som
avses i 1 mom. i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer.

II AVDELNINGEN

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRVALTNING OCH STYRNING SAMT 
ORGANISERING AV VERKSAMHETEN

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster 
samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §

Minimikapital

Ett värdepappersföretag ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat 
föreskrivs nedan. Ett värdepappersföretags aktiekapital ska, med undantag för värdepappersfö-
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retag som nämns i 5 mom., bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i artikel 26.1 
a—e i EU:s tillsynsförordning.

Ett värdepappersföretag som inte bedriver handel för egen räkning eller garanterar emiss-
ioner eller ordnar multilateral eller organiserad handel men har tillstånd att inneha kundmedel 
ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster enbart med sådana derivat-
instrument som avses i 1 kap. 14 § 1 mom. 4—6 punkten i anslutning till råvarumarknaden, 
med sådana finansiella kontrakt avseende prisdifferenser som avses i 8 punkten i samma mo-
ment eller med derivatinstrument som avses i 9 punkten i samma moment ska ha ett aktiekapi-
tal på minst 125 000 euro. 

Ett värdepappersföretag som avses i 2 mom. och som inte har tillstånd att inneha kundmedel 
ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 euro. 

Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster endast består i att förmedla och utföra or-
der, tillhandahålla kapitalförvaltning eller ge investeringsrådgivning och som varken har till-
stånd att tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten eller att inneha kund-
medel ska ha

1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro, eller 
2) en ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som värdepappersfö-

retaget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 euro per 
skada och sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten.

Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster enligt 5 mom. är verksamt som för-
säkringsmäklare i enlighet med lagen om försäkringsförmedling (570/2005), ska företaget ut-
över vad som föreskrivs i den lagen ha 

1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro,
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som värdepappersföre-

taget ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro per skada 
och sammanlagt 750 000 euro för samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. 

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas.

2 §

Ekonomisk stabilitet och tillsyn

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på värdepappersföretag som avses i 1 § 5 

och 6 mom. Trots vad som föreskrivs ovan i detta moment ska artikel 95.2 i EU:s tillsynsför-
ordning tillämpas på ett sådant värdepappersföretag som avses i 1 § 5 mom. då det som inve-
steringstjänster tillhandahåller utförande av order eller kapitalförvaltning. Vad som föreskrivs 
i 10 kap. 3—8 § i kreditinstitutslagen ska inte tillämpas på värdepappersföretag som har färre 
än 250 anställda och vars balansomslutning uppgår till högst 43 miljoner euro.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vad som i del 4 i EU:s tillsynsförordning föreskrivs om stora exponeringar mot kunder ska 
inte tillämpas på värdepappersföretag som endast bedriver verksamhet enligt 1 kap. 15 § 1, 2, 
4, 5 eller 7 punkten i denna lag. 
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6 a kap.

Förvärv och avyttring av kvalificerade innehav

1 §

Informationskrav gällande förvärv och avyttring av kvalificerat innehav

Den som avser att direkt eller indirekt förvärva ett kvalificerat innehav i ett värdepappersfö-
retag ska på förhand underrätta Finansinspektionen om detta.

Om avsikten är att öka ett innehav enligt 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av värde-
pappersföretagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att medföra en lika stor andel av 
det röstetal som samtliga aktier medför eller så att värdepappersföretaget blir ett dotterföretag, 
ska också detta förvärv på förhand anmälas till Finansinspektionen. 

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § samt 
9 kap. 6, 7, 8 och 8 a § i värdepappersmarknadslagen tillämpas. Vid tillämpning av detta mo-
ment ska inte beaktas aktier som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i sam-
band med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och 
med vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i ett företag eller i övrigt på-
verka verksamheten i företagets ledning. 

En anmälan enligt 1 eller 2 mom. ska göras också när det antal aktier som ingår i innehavet 
sjunker under någon av de gränser för innehav som anges i 1 eller 2 mom. eller om värdepap-
persföretaget upphör att vara ett dotterföretag till det anmälningsskyldiga företaget.

Värdepappersföretaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Fi-
nansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt 
utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess känne-
dom. 

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om 
1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,
2) den anmälningsskyldiges innehav och övriga bindningar i värdepappersföretag,
3) avtal om och finansiering av förvärv och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med 

innehavet.
Närmare föreskrifter om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. ut-

färdas genom förordning av statsrådet.

2 §

Begränsning av förvärv av kvalificerat innehav

I 32 a § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om Finansinspektionens rätt att för-
bjuda förvärv av ägarandelar enligt 1 § och i 32 b § i den lagen föreskrivs det om förfarandet i 
samband med förbudsbeslut. 

Före utgången av tidsfristen enligt 32 b § i lagen om Finansinspektionen får den anmäl-
ningsskyldige förvärva aktier som avses i 1 § endast om Finansinspektionen har gett sitt sam-
tycke. 
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6 b kap.

Förvaltnings- och styrningssystem

1 §

Allmänna krav gällande värdepappersföretags förvaltnings- och styrningssystem

På förvaltning och styrning av värdepappersföretag tillämpas 7 kap. 1—3 och 5—7 § och 8 
kap. i kreditinstitutslagen. Bestämmelserna i 8 kap. i den lagen ska emellertid inte tillämpas på 
värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 c i EU:s tillsynsförordning.

2 §

Värdepappersföretagets styrelse och dess uppgifter

Värdepappersföretagets styrelse ska definiera de förvaltnings- och styrningssystem varmed 
det säkerställs att värdepappersföretaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar kun-
dernas intressen samt förtroendet för marknaden samt övervaka verkställigheten. 

Utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 1 § i kreditinstitutslagen ska värdepappersföretagets sty-
relse definiera och godkänna 

1) den organisation som behövs för tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster 
samt för bedrivande av investeringsverksamhet, inklusive de krav som ställs på personalens 
kompetens och erfarenhet, de resurser och förfaranden som behövs för tillhandahållande av 
tjänster och bedrivande av investeringsverksamhet med beaktande av verksamhetens art, om-
fattning och komplexitet samt de författningar och bestämmelser som ska iakttas,

2) de verksamhetsprinciper som är tillämpliga på de tjänster och produkter som tillhanda-
hålls och den verksamhet som bedrivs med beaktande av värdepappersföretagets risktäck-
ningskapacitet, kundernas art och behov samt sådana stresstest av kunderna som utförs i be-
hövlig omfattning,

3) de ersättningssystem som tillämpas på personer som deltar i tillhandahållandet av investe-
ringstjänster så att systemet uppmuntrar till ansvarsfull affärsverksamhet, jämlikt bemötande 
av kunderna och undvikande av intressekonflikter i kundrelationer. 

Styrelsen ska regelbundet bedöma om de strategiska målen för tillhandahållande av investe-
ringstjänster och sidotjänster och för bedrivande av investeringsverksamhet är tillräckliga och 
hur de uppnåtts, utvärdera förvaltnings- och styrningssystemens effektivitet och principerna 
för tillhandahållande av tjänster till kunderna samt vidta åtgärder för att avhjälpa eventuella 
brister. 

Styrelsemedlemmarna ska ges tillgång till den information och de dokument som de behöver 
för att utföra sitt uppdrag.

3 §

Minimiantal personer som de facto leder värdepappersföretagets verksamhet

Värdepappersföretagets verksamhet ska de facto ledas av minst två personer som uppfyller 
de krav som föreskrivs i 1 och 4 §.
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4 §

Tillförlitlighets- och kompetenskrav för värdepappersföretagets ledning

De som hör till värdepappersföretagets ledning ska vara tillförlitliga personer som har ett 
gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats näringsförbud och deras 
handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats. 

Den anses inte vara tillförlitlig och ha ett gott anseende som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de 

tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon 
är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag 
som avses i 1 mom.

Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft 
till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den dömde 
dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretagets ledning, om detta 
kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidi-
gare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omständigheter.

De som hör till värdepappersföretagets ledning ska ha sådana kunskaper om och erfarenhet-
er av värdepappersföretagets affärsverksamhet och de viktigaste risker som är förenade med 
den samt sådana kunskaper om och erfarenheter av ledning som behövs med hänsyn till upp-
draget samt med beaktande av företagsverksamhetens art, omfattning och komplexitet. 

Värdepappersföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar 
inom ledningen som avses i 1 mom. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på hol-
dingföretag.

7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

1 §

Driftställen och huvudkontor

Ett värdepappersföretag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessu-
tom bedriva verksamhet på andra driftställen. 

Ett värdepappersföretag ska ha sitt huvudkontor i Finland.

2 §

Tillförlitlig organisering av verksamheten

Ett värdepappersföretags verksamhet ska organiseras på ett med beaktade av dess art och 
omfattning tillförlitligt sätt.

Värdepappersföretaget ska fastställa verksamhetsprinciper och förfaranden i den omfattning 
som krävs för att säkerställa att företaget, inklusive dess verkställande ledning, anställda och 
anknutna ombud respekterar sina förpliktelser enligt denna lag samt lämpliga bestämmelser 
för dessa personers privata transaktioner.

Värdepappersföretaget ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa kontinuitet och regel-
bundenhet i tillhandahållandet av investeringstjänster och bedrivandet av investeringsverk-
samhet. Värdepappersföretaget ska i det syftet använda ändamålsenliga och proportionella sy-
stem, resurser och förfaranden. 
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Värdepappersföretaget ska tillämpa sunda förfaranden för förvaltning och redovisning samt 
ha mekanismer för intern kontroll, effektiva riskbedömningsmetoder samt effektiva kontroll-
och skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem. 

Värdepappersföretaget ska, utan att begränsa Finansinspektionens tillgång till information, 
ha inrättat sunda skyddsmekanismer för att garantera skyddet och autentiseringen vid inform-
ationsöverföringen, minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst samt för-
hindra informationsläckor så att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. 

Värdepappersföretaget ska ha förfaranden varmed det säkerställer att de fysiska personer 
som på värdepappersföretagets vägnar tillhandahåller investeringsrådgivning eller information 
om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster till kunderna har den kunskap 
och kompetens som krävs för tillhandahållande av ovan nämnda tjänster samt med beaktande 
av uppgifternas art och omfattning. 

3 §

Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Värdepappersföretag och företag inom samma finansiella företagsgrupp får bevilja lån för 
förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast 
med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av tillgångar 
som tillhör värdepappersföretaget eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp ställs 
för återbetalning av lån som avses ovan. 

Om inte något annat följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag inom dess 
finansiella företagsgrupp, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen 
(624/2006) och i 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av 
egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om 

1) de är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument,

2) beviljande av lånet eller emottagande av panten ingår i den normala affärsverksamheten 
för värdepappersföretaget eller för företaget inom dess finansiella företagsgrupp, och om 

3) lånet har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som värdepappersföre-
taget iakttar i sin verksamhet.

Ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella företagsgrupp får som säkerhet 
för lån som beviljas för att finansiera täckning av egna och moderföretagets aktier och andelar, 
som pant ta emot sådana aktier och andelar högst till ett antal som till sitt nominella värde 
motsvarar en tiondel av det långivande företagets eller, om aktier eller andelar i det långivande 
företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om egna och moderföretagets aktier och andelar ska på 
motsvarande sätt tillämpas på egna och moderföretagets kapitalbevis, kapitallån, debenturer 
och övriga åtaganden som är efterställda emittentens övriga skulder. 

4 §

Värdepappersföretags bindningar

En betydande bindning mellan ett värdepappersföretag och en annan juridisk person eller en 
fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget. En effektiv tillsyn 
får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som utfärdats el-
ler meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana 
bindningar.

När det efter att ett verksamhetstillstånd beviljats sker förändringar i de uppgifter om bind-
ningar som uppgetts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om 
dessa. 
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5 §

Utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner

Ett värdepappersföretag kan utkontraktera en operativ funktion som är avgörande och viktig 
för tillhandahållandet av investeringstjänster eller bedrivandet av investeringsverksamhet om 
företaget vidtar rimliga åtgärder för undvikande av onödiga ytterligare operativa risker. Ut-
kontrakteringen får inte genomföras på ett sätt som väsentligen försämrar kvaliteten på företa-
gets interna kontroll eller medför olägenhet för myndighetstillsynen över värdepappersföreta-
gets verksamhet. 

I 9 kap. 2 § föreskrivs om förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående för-
varare. 

6 §

Anknutet ombud

Ett värdepappersföretag får tillhandahålla tjänster enligt 2 mom. genom ett anknutet ombud. 
Ombudet handlar på företagets vägnar och under dess ansvar. Ett anknutet ombud kan handla 
för endast ett värdepappersföretags räkning. Ombudet ska på ett tydligt sätt för kunden uppge 
sin ställning och namnet på det värdepappersföretag som han eller hon representerar. 

Ett anknutet ombud kan 
1) ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sido-

tjänster eller finansiella instrument,
2) förmedla finansiella instrument till kunder,
3) ge kunder rådgivning om värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster och finan-

siella instrument, 
4) marknadsföra värdepappersföretagets investerings- och sidotjänster samt finansiella in-

strument till kunder.
Värdepappersföretaget svarar för att ett anknutet ombud som det utsett har ett gott anseende 

och sådana allmänna, ekonomiska och professionella kunskaper och den kompetens som be-
hövs för att tillhandahålla kunderna investerings- och sidotjänster och att ge all väsentlig in-
formation om en föreslagen tjänst och för att det anknutna ombudet är infört i det register över 
anknutna ombud som avses nedan i 4 mom. Värdepappersföretaget ska se till att det anknutna 
ombudets övriga verksamhet inte medför olägenhet för värdepappersföretagets verksamhet. 

Ett anknutet ombud kan inneha kundmedel för värdepappersföretagets räkning och under 
dess ansvar. Om det anknutna ombudet handlar på värdepappersföretagets vägnar i någon an-
nan EES-stat förutsätts det att staten i fråga tillåter att ett ombud som motsvarar ett anknutet 
ombud förvaltar kundmedel. 

Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Fi-
nansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna 
ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som 
uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och 
adress samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i re-
gistret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen där verksam-
heten bedrivs. De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att 
grunden för registreringen har upphört. Registret ska regelbundet uppdateras och registerupp-
gifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter 
om fysiska personers namn, adress och verksamhetsställens adress i form av utskrifter, genom 
teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgäng-
liga i ett elektroniskt datanät. 
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7 §

Skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument

Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument ska ha uppdaterade processer 
för produktgodkännande varmed företaget säkerställer att utvecklingen av finansiella instru-
ment är förenlig med de krav som ställs på en ändamålsenlig hantering av intressekonflikter 
och med kundernas intressen. Förfarandet innebär att varje finansiellt instrument och bety-
dande förändringar i det måste godkännas innan det finansiella instrumentet marknadsförs el-
ler distribueras till kunderna. Förfarandet innebär vidare att kundmålgruppen för ett visst fi-
nansiellt instrument måste preciseras i fråga om varje kundkategori, att det måste säkerställas 
att alla för en kundmålgrupp relevanta risker och kostnadsstrukturer analyseras och att den till-
tänkta distributionsstrategin är överensstämmande med kundmålgruppen i fråga. Förfarandet 
innebär också att den kundmålgrupp måste preciseras som det finansiella instrumentet inte är 
avsett för. 

Ett värdepappersföretag som utvecklar finansiella instrument måste tillhandahålla distributö-
rerna all relevant information om det finansiella instrumentet och om processerna för godkän-
nande av produkterna samt om det finansiella instrumentets kundmålgrupp. Värdepappersföre-
taget ska sträva efter att säkerställa att ett finansiellt instrument erbjuds en viss kundmålgrupp. 

Värdepappersföretaget ska regelbundet granska de finansiella instrument som det erbjuder 
eller marknadsför och de risker som eventuellt är förenade med instrumenten och åtminstone 
bedöma om ett finansiellt instrument fortfarande är förenligt med kundmålgruppens behov och 
om den planerade distributionsstrategin fortfarande är ändamålsenlig. 

För att kunna erbjuda eller rekommendera finansiella instrument som värdepappersföretaget 
inte själv utvecklar ska det ha tillgång till sådana ändamålsenliga processer för produktgod-
kännande med vilka företaget kan få den information som avses i 2 mom. om ett finansiellt in-
strument, om förfarandet för godkännande av produkter samt om det finansiella instrumentets 
kundmålgrupp. Distributören ska med hjälp av information från konstruktören och informat-
ion om sina egna kunder precisera den kundmålgrupp för vilken de finansiella instrumenten 
och tjänsterna är lämpliga eller inte. Distributören ska informera det finansiella instrumentets 
utvecklare om sina praktiska erfarenheter när det gäller granskningen av instrumentets lämp-
lighet för en viss kundmålgrupp.

Utvecklaren och distributören av ett finansiellt instrument ska ha förfaranden för att säker-
ställa att de fysiska personer som deltar i utvecklingen och distributionen av ett finansiellt in-
strument har den sakkunskap som behövs för att förstå de finansiella instrumentens, produk-
ternas och tjänsternas egenskaper och risker samt de behov, egenskaper och målsättningar som 
gäller en viss målmarknad.

Distributören av ett finansiellt instrument ska säkerställa att instrumentet erbjuds eller re-
kommenderas till en kund endast då detta är förenligt med kundens intresse.

8 §

Skyldighet att vidta förberedelser

Värdepappersföretag vilka som sidotjänster tillhandahåller förvaring av finansiella instru-
ment ska genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och genom förberedel-
ser för undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan 
skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från verksam-
het som ska anses vara sedvanlig för värdepappersföretag och om dessa åtgärder medför vä-
sentliga merkostnader, kan kostnaderna ersättas ur försörjningsberedskapsfonden enligt lagen 
om tryggande om försörjningsberedskapen (1390/1992). 
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9 §

Hantering av intressekonflikter

Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intres-
sekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed. 

Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska värdepappersföretaget tydligt i varaktig form 
enligt 10 kap. 1 § 2 mom. ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens 
art och orsaker samt om vilka åtgärder som vidtagits för minimering av kundens risker, innan 
transaktionen utförs för kundens räkning. 

Ett värdepappersföretag ska ha principer för förfarandena vid identifiering och förebyggande 
av intressekonflikter. 

10 §

Förvärv av bestämmande inflytande i företag i ett tredjeland

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess finansiella företagsgrupp ska på förhand 
meddela Finansinspektionen om att företaget kommer att förvärva bestämmande inflytande
enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-
förvaltare eller försäkringsbolag med säte i ett tredjeland. 

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. 
förbjuda förvärv av bestämmande inflytande, om de lagar, förordningar eller administrativa 
föreskrifter som tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en 
effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess finansiella företagsgrupp.

11 §

Tillhörighet till en utländsk finansiell företagsgrupp eller till ett utländskt finans- och försäk-
ringskonglomerat

Om ett värdepappersföretag hör till en finansiell företagsgrupp vars yttersta moderföretag 
har sitt säte i ett tredjeland, är en förutsättning för att företaget ska beviljas verksamhetstill-
stånd att

1) en utländsk myndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela den finansiella före-
tagsgruppen på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs i denna lag, eller att

2) den konsoliderade kapitaltäckningen, de konsoliderade stora exponeringarna, den finansi-
ella företagsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om ett holding-
företag, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna 
lag.

Finansinspektionen ska besluta om huruvida ett värdepappersföretag uppfyller kraven enligt 
1 mom. i de fall då värdepappersföretagets moderföretag inte har säte i någon annan EES-stat 
och värdepappersföretagets balansomslutning är större än balansomslutningen i moderföreta-
gets samtliga utländska dotterkreditinstitut eller i samtliga utländska dotterföretag som kan 
jämställas med finländska värdepappersföretag och dessa dotterkreditinstitut och dotterföretag 
har sitt säte i någon annan EES-stat.

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 2 mom. begära ett yttrande i saken av 
Europeiska bankmyndigheten, av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och 
av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstitut samt de 
utländska företag som kan jämställas med finländska värdepappersföretag vilka hör till en fi-
nansiell företagsgrupp enligt 1 mom. och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen 
ska, efter att ha fattat ett beslut enligt 2 mom., underrätta dessa myndigheter och Europeiska 
kommissionen om beslutet.
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Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på värdepappersföretag som står under gruppba-
serad tillsyn av en utländsk EES-tillsynsmyndighet, om denna myndighet har ansett att den fi-
nansiella företagsgruppen uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om finansiella företagsgrupper ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på finans- och försäkringskonglomerat.

12 §

Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i ett värdepappersföretag ska i enlighet med 13 § till värdepappersföretagets insi-
derregister som avses i 14 § anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vil-
kas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad 
eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med insider i ett värdepappersföretag avses
1) medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse och förvaltningsråd, 

värdepappersföretagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt värdepappers-
företagets revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som 
är huvudansvariga för revisionen av värdepappersföretaget,

2) de anställda hos värdepappersföretaget som har som uppgift att göra investeringsanalyser 
av aktier och finansiella instrument som avses i 1 mom., vars huvudsakliga uppgift består i att 
medverka vid tillhandahållande av investeringstjänster eller som på annat sätt regelbundet får 
tillgång till i artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning avsedd insiderinformation om så-
dana aktier och finansiella instrument.

I ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska förvaltningsrådets ledamöter 
och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revis-
ionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning göra insi-
deranmälan endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får i artikel 7 i EU:s marknads-
missbruksförordning avsedd insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som av-
ses i 1 mom. 

13 §

Insideranmälan

En insider i ett värdepappersföretag ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnäm-
ning till ett uppdrag som avses i 12 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas
1) omyndig vars intressebevakare insidern är,
2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt 

eller indirekt har bestämmande inflytande,
3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations 

eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån 
aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multila-
teral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta värdepappersföretaget om
1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punk-

ten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,
2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.
De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller 

bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bo-
stadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisat-
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ioner som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansi-
ella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller 
stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värde-
andelssystemet kan värdepappersföretaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att 
hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

14 §

Värdepappersföretags insiderregister

Ett värdepappersföretag som ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 13 § 
(värdepappersföretagets insiderregister), varav för varje insider framgår de aktier och finansi-
ella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 13 § 2 mom. 1 punkten och 
en organisation eller stiftelse som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som 
nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. 

Om anmälningar görs i enlighet med 13 § 6 mom. kan värdepappersföretagets insiderregis-
ter till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av värdepappersföretagets insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De 
uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har 
rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers per-
sonbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.

15 §

Utländska EES-värdepappersföretags skyldighet att vidta förberedelser

Vad som i 8 § föreskrivs om beredskap och kostnadsersättning gäller på motsvarande sätt ut-
ländska EES-värdepappersföretags filialer. Den skyldighet som föreskrivs i 8 § 1 mom. gäller 
dock inte ett utländskt värdepappersföretags filial om denna i enlighet med lagstiftningen i 
värdepappersföretagets hemstat har säkerställt skötseln av sina uppgifter under undantagsför-
hållanden på ett sätt som motsvarar det som föreskrivs i 8 § 1 mom. och har lagt fram tillräck-
lig utredning om saken för Finansinspektionen.

16 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som genomförandet av kommissionens 
delegerade direktiv förutsätter i fråga om de skyldigheter för utvecklare och distributörer av 
finansiella instrument som avses i 7 §. 

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bedömningen av den kunskap och 
kompetens som krävs enligt 2 § 6 mom. och 7 § 5 mom., om innehållet i insideranmälningar 
som avses i 13 § och hur anmälningarna ska göras samt om innehållet i sådana värdepappers-
företags insiderregister som avses i 14 § och om hur uppgifterna ska registreras. 
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7 a kap. 

Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

1 §

Algoritmisk handel

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva system 
och riskkontroller som är anpassade för den verksamhet som drivs för att 

1) säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet samt 
att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelslimiter, 

2) förhindra att felaktiga order skickas eller att systemen på annat sätt fungerar så att de kan 
skapa eller bidra till en oordnad marknad,

3) säkerställa att handelssystemen inte kan användas för ändamål som strider mot EU:s 
marknadsmissbruksförordning eller mot reglerna för en handelsplats till vilken det är anslutet. 

Ett värdepappersföretag som avses i 1 mom. ska ha inrättat effektiva arrangemang för drifts-
kontinuitet för att hantera avbrott av driften i sina handelssystem. Värdepappersföretaget ska 
säkerställa att systemen är fullständigt testade och vederbörligen övervakade för att säkerställa 
att de uppfyller kraven som föreskrivs i 1 och 2 mom.

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i Finland eller i en EES-stat ska 
anmäla detta till Finansinspektionen samt till de behöriga myndigheterna för den handelsplats 
där värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel i egenskap av medlem av eller delta-
gare på handelsplatsen.  

Ett värdepappersföretag ska bevara och på begäran av Finansinspektionen tillhandahålla en 
beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för systemet, de centrala överensstäm-
melse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att säkerställa att villkoren som före-
skrivs i 1 mom. är uppfyllda samt närmare uppgifter om kontrollen av sina system. 

Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndighet för en handels-
plats där värdepappersföretaget i egenskap av medlem eller deltagare på handelsplatsen bedri-
ver algoritmisk handel och utan onödigt dröjsmål vidarebefordra den information som avses i 
4 mom. 

Ett värdepappersföretag som tillämpar en teknisk för algoritmisk högfrekvenshandel ska i en 
godkänd form bevara korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet 
annulleringar av order, utförda order och bud på handelsplatser och ska på begäran överlämna 
dem till Finansinspektionen. 

2 §

Algoritmisk handel och marknadsgaranti

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarant-
strategi ska med beaktande av likviditeten, omfattningen och arten på den specifika mark-
naden och särdragen hos de instrument med vilka handel bedrivs

1) utföra denna marknadsgarantstrategi kontinuerligt under en bestämd andel av handels-
platsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhan-
dahålls likviditet på ett regelbundet och förutsägbart sätt, 

2) ingå ett bindande skriftligt avtal med den handelsplats som åtminstone specificerar värde-
pappersföretagets skyldigheter enligt 1 punkten, och 

3) ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att företaget alltid uppfyller sina 
skyldigheter enligt det avtal som avses i 2 punkten. 
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Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel anses bedriva en marknadsgarant-
strategi om det som medlem av eller deltagare på en eller flera handelsplatser, när det handlar 
för egen räkning, har en strategi som omfattar att skicka ut fasta, simultana köp- och säljbud 
av jämförbar storlek till konkurrenskraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instru-
ment på en enda handelsplats eller olika handelsplatser, så att likviditet regelbundet och lö-
pande tillhandahålls den totala marknaden.

3 §

Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
ska ha inrättat effektiva system och kontroller som säkerställer att 

1) lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt,
2) kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredit-

trösklar,
3) handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas vederbörligen och att 

lämplig riskkontroll förhindrar handel som kan skapa risker för värdepappersföretaget självt 
eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller stå i strid med EU:s 
marknadsmissbruksförordning eller de regler som gäller för handelsplatsen. 

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
ska ansvara för att se till att kunder som använder tjänsten iakttar bestämmelserna i denna lag 
och i lagen om handel med finansiella instrument och följer handelsplatsens regler. Värdepap-
persföretaget ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av de reglerna, otill-
börliga marknadsförhållanden eller otillbörligt uppförande som kan innebära marknadsmiss-
bruk och som ska rapporteras till den behöriga myndigheten. Värdepappersföretaget ska sä-
kerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan värdepappersföretaget och kunden rö-
rande de huvudsakliga rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att värdepappersföretaget enligt avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag. 

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats 
ska anmäla detta till Finansinspektionen och till de behöriga myndigheterna för den handels-
plats där värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. 

Värdepappersföretaget ska på begäran tillhandahålla Finansinspektionen en beskrivning av 
de system och kontroller som avses i 1 mom. och belägg för att de har tillämpats. 

Finansinspektionen ska på begäran av en behörig myndighet för den handelsplats i förhål-
lande till vilken värdepappersföretaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde, utan onödigt 
dröjsmål vidarebefordra information som avses i 4 mom. 

Värdepappersföretaget ska se till att dokumentation om uppgifter som avses i denna paragraf 
sparas och att den dokumentationen är tillräcklig för att den behöriga myndigheten ska kunna 
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna. 

4 §

Värdepappersföretag som agerar som clearingmedlem för motparter

Ett värdepappersföretag som i enlighet med artikel 2.14 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister 
agerar som en allmän clearingmedlem för kunder som avses i artikel 2.15 i förordningen ska 
ha inrättat effektiva system och kontroller för att säkerställa att avvecklingstjänster tillämpas 
enbart på kunder som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav före-
skrivs för de kunderna för att minska riskerna för värdepappersföretaget och för marknaden. 
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Värdepappersföretaget och dess kunder ska upprätta skriftliga avtal rörande de huvudsakliga 
rättigheter och skyldigheter som följer av tillhandahållandet av tjänster som avses i 1 mom. 

5 §

Utländska EES-värdepappersföretags anmälningsskyldighet

Ett utländskt EES-värdepappersföretag som i enlighet med 1 § bedriver algoritmisk handel i 
Finland ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Ett EES-värdepappersföretag som i enlighet med 3 § tillhandahåller direkt elektroniskt till-
träde till en handelsplats ska anmäla detta till Finansinspektionen. 

6 §

Tillämpning av bestämmelserna på handelsparter på reglerade marknader och multilaterala 
handelsplattformar

Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om värdepappersföretag ska tillämpas också på såd-
ana handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella in-
strument som enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. 2, 4 och 6 punkten i denna lag 
inte förutsätts ha verksamhetstillstånd.

8 kap.

Bokslut och revision

2 §

Revision samt särskild granskning och granskare

På värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster ska utöver vad som fö-
reskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 
§ 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild gransk-
ning och granskare.

I 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om rapporteringsskyldigheten när det gäller 
ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer.

9 kap.

Förvaring och annan hantering av kundmedel

1 §

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hanteringen av 
kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) som har anförtrotts företaget.

Värdepappersföretag som förvarar och hanterar kundmedel ska framför allt se till att dess 
tillgångar hålls klart åtskilda från kundmedlen och, med undantag för kreditinstitut, förhindra 
att kundmedel används för värdepappersföretagets egen räkning. 

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt sätt redovisa kundmedel så att kundmedlen för 
varje kund är tillräckligt åtskilda från andra kunders medel.
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I 10 kap. 5 § föreskrivs det om informationsskyldighet i samband med förvaring av kund-
medel. 

2 §

Förvaring av kunders finansiella instrument hos utomstående förvarare

Värdepappersföretag som förvarar sina kunders finansiella instrument hos utomstående för-
varare ska välja förvarare med tillräcklig omsorg. Värdepappersföretaget ska regelbundet kon-
trollera att kraven för förvaring av kunders finansiella instrument uppfylls. Med utomstående 
förvarare avses ett företag som enligt avtal med ett värdepappersföretag för dettas räkning för-
varar finansiella instrument som tillhör värdepappersföretagets kunder. 

Ett värdepappersföretag ska förvara kundernas finansiella instrument hos en utomstående 
förvarare som står under Finansinspektionens, en utländsk EES-tillsynsmyndighets eller ett 
tredjelands tillsynsmyndighets tillsyn. Undantag från detta krav kan göras endast i det fall att 
det finansiella instrumentets eller en sidotjänsts karaktär förutsätter att det förvaras i ett sådant 
tredjeland där förvaring av finansiella instrument inte regleras i lag eller i det fall att en pro-
fessionell kund skriftligen ber om det.

Ett värdepappersföretag ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att kunders finansiella 
instrument som förvaras hos utomstående förvarare hålls åtskilda från värdepappersföretagets 
och förvararens finansiella instrument. 

3 §

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål placera kundmedel på konto i en centralbank eller 
inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot 
insättningar. Med kundens uttryckliga samtycke får kundmedel placeras också i fondandelar i 
en sådan penningmarknadsfond som är registrerad i en EES-stat och uppfyller de förutsätt-
ningar som anges i fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet eller annars är föremål för 
tillsyn samt de krav som anges i artikel 2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 
1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar.

Om kundmedel placeras på något annat sätt än på konto i en centralbank ska värdepappers-
företaget noga överväga behovet att diversifiera kundmedlen och med tillräcklig omsorg välja 
den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska för-
vara kundmedlen och regelbundet bedöma om kraven på förvaring av kundmedlen är upp-
fyllda. 

Om värdepappersföretaget förvarar kundmedel hos ett företag som hör till samma koncern, 
får beloppet av de förvarade medlen uppgå till högst 20 procent av alla sådana penningmedel. 
Detta krav kan emellertid åsidosättas om det är motiverat med beaktande av arten, kvantiteten 
och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet. Värdepappersföretaget ska regel-
bundet bedöma om förutsättningarna för avvikelse från diversifieringskravet är uppfyllda och 
för Finansinspektionen ange grunderna för sin bedömning.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en inlåningsbank som tillhandahåller investerings-
tjänster dock placera kundmedel på konto i samma inlåningsbank.

4 §

Förfogande över rättigheter som avser kunders finansiella instrument eller kundmedel

Ett värdepappersföretag får inte utan en kunds på förhand givna uttryckliga samtycke för 
egen och inte heller för en annan kunds eller en tredjeparts räkning pantsätta, avyttra eller an-
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nars i rättsligt hänseende förfoga över kundens finansiella instrument. Samtycket ska förenas 
med villkor för pantsättning, avyttring eller annat rättsligt förfogande över finansiella instru-
ment. Samtycket ska ges skriftligen eller på något annat motsvarande sätt enligt 10 kap. 3 §.

Om en kunds finansiella instrument förvaras på värdepapperskonto enligt 2 § 1 mom. 3 
punkten i lagen om värdepapperskonton eller på ett förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om 
värdeandelskonton, får värdepappersföretaget vidta åtgärder enligt 1 mom. endast om 

1) varje kund vars finansiella instrument förvaras på samma konto har gett sitt samtycke en-
ligt 1 mom., eller 

2) värdepappersföretaget har tillgång till effektiva system och tillsynsförfaranden för att sä-
kerställa att åtgärden endast avser sådana kunders finansiella instrument som har gett sitt sam-
tycke enligt 1 mom. 

Sådana säkerhetsintressen, panträttigheter och kvittningsrättigheter som avser kundmedel 
och som ger en tredje part möjlighet att förfoga över kundmedel och som inte avser kunden el-
ler tillhandahållande av tjänster till kunden är tillåtna endast då detta krävs enligt lagstiftning-
en i ett sådant tredjeland där kundmedlen förvaras.

Ett värdepappersföretag får trots 1 och 2 mom. pantsätta en kunds finansiella instrument hos 
en värdepapperscentral eller clearingmedlem som avses i lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet, som säkerhet för en kunds förpliktelser i samband med köp av finan-
siella instrument.

Bestämmelser om värdepappersföretags rätt att pantsätta, avyttra eller annars i rättsligt hän-
seende förfoga över en kunds finansiella instrument finns i lagen om finansiella säkerheter 
(11/2004). 

4 a §

Avtal om finansiell äganderättsöverföring

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att avtal om finansiell äganderättsöverföring ingås 
endast då det är motiverat eller då ingen annan säkerhet som kunden erbjuder är lämplig för att 
säkerställa att kunden uppfyller sina skyldigheter gentemot värdepappersföretaget. Beloppet 
av de kundmedel som överförs får inte vara obegränsat eller avsevärt mycket större än kun-
dens skyldigheter gentemot värdepappersföretaget.

Värdepappersföretaget ska upplysa professionella kunder och godtagbara motparter om de 
risker som är förenade med arrangemangen samt om effekten på kundskyddet.

Ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring endast med professionella 
kunder. 

5 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om förfaranden som ska iakttas vid 
förvaring och annan hantering av kundmedel enligt 1—4 §, 4 a § och 10—11 § som behövs 
för att genomföra kommissionens delegerade direktiv. Dessutom kan Finansinspektionen 
meddela närmare föreskrifter om innehållet i kundmedel som avses i 1 §. 

6 §

Revisorsutlåtande

Värdepappersföretagets revisor ska minst en gång per år ge Finansinspektionen ett revisors-
utlåtande varav det framgår om värdepappersföretagets arrangemang för förvaring och hante-
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ring av kundmedel stämmer överens med bestämmelserna i detta kapitel och med de föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av dem. 

10 §

Värdepappersföretags informationsskyldighet om förvaring och annan hantering av kundme-
del

Värdepappersföretag ska på begäran av Finansinspektionen eller andra behöriga myndighet-
er, konkursförvaltare, utredare vid saneringsförfarande, utsökningsmyndigheter och Verket för 
finansiell stabilitet lämna uppgifter om 

1) kundmedel som förvaras för en kunds räkning,
2) utomstående förvarare av kundmedel, om konton som används för förvaring och om för-

varingsavtal,
3) var finansiella instrument förvaras, om konton som öppnats för och om avtal som ingåtts 

med utomstående förvarare,
4) utkontrakterade tjänster och om leverantörer av sådana tjänster,
5) personer som ansvarar för förvaring och annan hantering av kundmedel, samt om 
6) avtal som är relevanta för att fastställa äganderätten till kundmedel eller andra jämförbara 

rättigheter.

11 §

Styrnings- och förvaltningsarrangemang för förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska utse en person som har tillräcklig kompetens och befogenhet att 
ansvara för att förpliktelser i anslutning till förvaring av kundmedel uppfylls.

10 kap.

Förfaranden i kundförhållanden

1 §

Klassificering av kunder och avtal om kunders ställning

Värdepappersföretag ska ha interna instruktioner om klassificering av kunder och om förfa-
randet i detta avseende.

Ett värdepappersföretag kan antingen på eget initiativ eller på begäran av en professionell 
kund som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1—5 punkten behandla denne som en icke-professionell 
kund. Behandlingen av en kund som icke-professionell ska föregås av ett skriftligt avtal. Om 
avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera typer av fi-
nansiella instrument eller transaktioner, ska detta framgå av avtalet.

Ett värdepappersföretag ska innan det tillhandahåller investeringstjänster meddela en kund 
som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 2 punkten att denne utifrån tillgängliga uppgifter behandlas 
som professionell, om inte något annat avtalas.

En kund som generellt eller i samband med en viss investeringstjänst eller transaktion eller i 
fråga om en viss typ av transaktioner eller finansiella instrument vill bli behandlad som pro-
fessionell kund enligt 1 kap. 23 § 1 mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepappersföretaget 
om detta. Om kunden uppfyller kraven enligt 2 mom. i den paragrafen ska värdepappersföre-
taget skriftligen meddela kunden att denne som professionell kund inte omfattas av skyddet 
enligt alla de procedurbestämmelser som avses i denna lag och inte heller av ersättningsfon-
dens investerarskydd. Kunden ska på motsvarande sätt skriftligen meddela värdepappersföre-
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taget att den är medveten om att det skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfon-
den ger upphör att gälla.

Emittenten och andra som erbjuder värdepapper har med kundens samtycke rätt att av vär-
depappersföretaget få besked om hur kunden klassificeras med avseende på värdepapperet i 
fråga.

2 §

Allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investeringstjänster och 
sidotjänster

Tillhandahållare av investeringstjänster och sidotjänster ska handla hederligt, opartiskt och 
professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. 

Investeringstjänster och sidotjänster får inte marknadsföras med osann eller vilseledande in-
formation. All information, inklusive marknadsföringsmaterial, ska vara opartisk och tydlig. 
Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som 
har en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i till-
räcklig utsträckning. Av marknadsföringen ska framgå dess kommersiella syfte.

Bestämmelser om marknadsföring som gäller ersättningsfondens investerarskydd finns i 11 
kap. 25 §.

3 §

Avtal om investeringstjänster

Ett skriftligt avtal ska upprättas med kunden om värdepappersföretagets tillhandahållande av 
investeringstjänster, varav framgår parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga avtals-
villkor.

I avtalet får inte tas in villkor som strider mot god sed eller är oskäliga för kunden.

4 §

Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet 

Innan ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning 
ska det inhämta nödvändiga upplysningar om kundens kunskaper om och erfarenheter av pro-
dukten eller tjänsten och om kundens finansiella ställning, inbegripet förmågan att bära förlus-
ter, och investeringsmål, inbegripet risktoleransen, så att värdepappersföretaget kan rekom-
mendera kunden de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne, 
och i synnerhet är förenliga med kundens risktolerans och förmåga att bära förluster. När ett 
värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning med rekommendation om ett paket 
av kombinerade tjänster eller produkter, ska det bedöma att hela det kombinerade produkt- el-
ler tjänstepaketet är lämpligt för kunden.

Om ett värdepappersföretag tillhandahåller andra investeringstjänster än investeringsrådgiv-
ning och portföljförvaltning, ska det innan tjänsterna tillhandahålls fråga kunden om dennes 
erfarenheter av och kunskaper om det finansiella instrumentet eller investeringstjänsten i fråga 
för att kunna bedöma om de planerade instrumenten eller tjänsterna är ändamålsenliga för 
kunden. Om en kombination av tjänster eller produkter planeras ska kombinationens ända-
målsenlighet bedömas i dess helhet. Om värdepappersföretaget utifrån vad kunden uppgett an-
ser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är ändamålsenlig sig för kunden ska värde-
pappersföretaget varna kunden. Om kunden inte ger tillräckliga uppgifter eller vägrar lämna 
begärd information, ska värdepappersföretaget varna kunden för att det inte kan bedöma det 
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finansiella instrumentets eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Varningen kan ges i 
standardform. 

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte utförande eller mottagande och förmedling av 
kundorder med eller utan sidotjänster, med undantag för sådant beviljande av krediter eller lån 
i enlighet med 2 kap. 3 § 1 punkten i denna lag, som inte omfattar befintliga kreditlimiter för 
kundernas lån, transaktionskonton och kontokrediter, om kunden klart och tydligt har informe-
rats om att värdepappersföretaget när det tillhandahåller den tjänsten inte behöver bedöma det 
tillhandahållna eller erbjudna finansiella instrumentets eller den tillhandahållna eller erbjudna 
tjänstens ändamålsenlighet och att denne därför inte åtnjuter det skydd som avses i de rele-
vanta reglerna, och tjänsterna avser 

1) aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i 
tredjeland eller på en multilateral handelsplattform, med undantag för AIFM-fonder som avses 
i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och aktier som omfattar de-
rivat,

2) obligationer eller andra former av skuldförbindelser i värdepappersform, vilka upptagits 
till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland eller på en multi-
lateral handelsplattform, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehåller en 
struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, 

3) penningmarknadsinstrument, med undantag för sådana som omfattar derivat eller innehål-
ler en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken, 

4) aktier eller andelar i fondföretag med undantag av de strukturerade fondföretag som avses 
i artikel 36.1 andra stycket i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och 
villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhanda-
hålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats, 

5) strukturerade insättningar, utom sådana som innehåller en struktur som gör det svårt för 
kunden att förstå risk avseende avkastning eller kostnaden för att avsluta en produkt i förtid,

6) andra icke-komplexa finansiella instrument.
Ett värdepappersföretag ska också i situationer som avses i 3 mom. uppfylla sina förpliktel-

ser i fråga om intressekonflikter som avses i 7 kap. 9 §. 

5 §

Värdepappersföretags informationsskyldighet

Värdepappersföretagen ska i god tid innan tjänster erbjuds ge kunderna tillräcklig informat-
ion om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och föreslagna investe-
ringsstrategier, handelsplatser för utförande och alla kostnader och tillhörande avgifter. In-
formationen ska gå ut på att

1) värdepappersföretaget i god tid innan det tillhandahåller investeringsrådgivningen upply-
ser kunden om huruvida

a) rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte,
b) råden är grundade på en allmän eller en mer begränsad analys av olika typer av finansiella 

instrument, och i synnerhet om urvalet är begränsat till finansiella instrument som emitteras 
eller tillhandahålls av enheter med nära anknytning till värdepappersföretaget eller med rätts-
liga eller ekonomiska förbindelser, till exempel ett kontraktsförhållande, som är så nära att det 
kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund, 

c) värdepappersföretaget kommer att ge kunden en regelbunden bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrument som det rekommenderar den kunden, 

2) uppgifterna om finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier innefattar lämp-
lig vägledning om, och varningar för, de risker som är förknippade med investeringar i de in-
strumenten eller särskilda placeringsstrategier och huruvida de finansiella instrumenten är av-
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sedda för professionella eller icke-professionella kunder, med beaktande av den fastställda 
kundmålgruppen, 

3) uppgifterna om samtliga kostnader och tillhörande avgifter måste innehålla information 
avseende både investeringen och sidotjänsterna, inbegripet eventuell kostnad för rådgivning, 
kostnaden för det finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs till kunden 
och hur kunden får betala för det, inklusive eventuella tredjepartsbetalningar, och

4) kunderna informeras om förvaringen av kundmedel samt de därmed förenade riskerna, i 
synnerhet i situationer då kundmedel förvaras hos en tredje part eller på ett sådant konto som 
avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om värdepapperskonton eller på ett sådant förvaltnings-
konto som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton. 

Informationen om alla kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter som har 
samband med investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte orsakas av före-
komsten av underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den to-
tala kostnaden liksom den kumulativa effekten på investeringens avkastning, och när kunden 
så begär, ska en uppdelning per post ges. Sådan information ska ges kunden regelbundet, och 
åtminstone årligen, under investeringens varaktighet. 

Informationen ska tillhandahållas på ett sådant sätt att kunder har rimlig möjlighet att förstå 
arten av och den risk som är förknippad med den investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och att de därigenom är välinformerade inför investerings-
besluten. 

När en investeringstjänst erbjuds som en del av en finansiell produkt för vilken det redan 
finns andra regler gällande kreditinstitut och konsumentkrediter avseende informationsskyl-
digheter, ska den tjänsten inte därutöver omfattas av förpliktelserna enligt denna paragraf. 

Om en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del 
av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket, ska värdepappersfö-
retaget informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa tjänsterna och produkterna sepa-
rat, och ska tillhandahålla separat uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje tjänst el-
ler produkt. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en 
icke-professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall att komponen-
terna väljs separat, ska värdepappersföretaget tillhandahålla en adekvat beskrivning av tjäns-
terna och produkterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar ris-
kerna. 

6 §

Incitament

Ett värdepappersföretag får inte betala till någon annan part än en kund eller till en person 
som agerar för en kunds räkning, eller av sådan part ta emot förmedlingsavgift eller provision, 
eller erbjuda eller erbjudas icke-monetära förmåner i samband med tillhandahållandet av inve-
steringstjänster eller en sidotjänst, till eller av någon annan part än kunden eller en person på 
kundens vägnar, förutom då betalningen eller förmånen är utformad för att höja kvaliteten på 
den relevanta tjänsten till kunden, och inte försämrar värdepappersföretagets förutsättningar 
att uppfylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med 
kundens bästa intresse. 

En avgift, provision eller en icke-monetär förmån som avses i 1 mom. ska anses vara utfor-
mad för att höja kvaliteten på den relevanta tjänsten till kunden om den är motiverad genom 
tillhandahållandet av en extra tjänst eller en tjänst på en högre nivå till den berörda kunden, 
som står i proportion till storleken på det mottagna incitamentet, och om den inte direkt gyn-
nar det mottagande företaget, dess aktieägare eller anställda utan att detta ger en materiell för-
del för den berörda kunden samt om den är motiverad genom tillhandahållandet av en löpande 
förmån till den berörda kunden i samband med ett löpande incitament.
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Förekomsten, arten och beloppet av den betalning eller förmån som avses i 1 mom., eller när 
beloppet inte kan bestämmas, metoden för att beräkna detta belopp, måste redovisas klart och 
tydligt för kunden, på ett sätt som är heltäckande, korrekt och begripligt, innan den ifrågava-
rande investeringstjänsten eller sidotjänsten tillhandahålls. Om för kunden på förhand endast 
har redovisats metoden för att beräkna beloppet eller förmånen, ska värdepappersföretaget i 
efterhand lämna en redovisning till kunden av det exakta beloppet av den betalning eller för-
mån som mottagits eller betalats. Dessutom ska värdepappersföretaget minst en gång om året 
underrätta sina kunder om den faktiska belopp av betalningar eller förmåner som mottagits el-
ler betalats. Värdepappersföretaget ska också informera kunden om mekanismerna för att till 
kunden överföra avgiften, provisionen, den monetära eller icke-monetära förmånen som erhål-
lits i samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänsten. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på betalningar eller förmåner som möjliggör 
eller krävs för tillhandahållandet av investeringstjänster, såsom depåkostnader, avvecklings-
kostnader och börsavgifter, rättsliga avgifter eller rättsliga arvoden, och som är så beskaffade 
att de inte kan stå i strid med värdepappersföretagets skyldighet att agera hederligt, rättvist och 
professionellt i enlighet med kundens bästa intresse.

När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund, ska 
det bedöma ett tillräckligt stort urval av finansiella instrument som är tillgängliga på mark-
naden vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och emittenter eller pro-
duktleverantörer för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodo-
ses. Bedömningen får inte vara begränsad till finansiella instrument som utfärdats eller till-
handahållits av värdepappersföretaget självt eller av enheter som har nära anknytning till vär-
depappersföretaget, eller andra enheter med vilka värdepappersföretaget har så nära rättsliga 
eller ekonomiska förbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på obero-
ende grund. 

När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning på 
oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner, eller monetära eller icke-
monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon tredjepart eller av en person 
som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Av-
gifter, provisioner och ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden utan 
obefogat dröjsmål. Värdepappersföretaget ska underrätta kunden om hur en mottagen avgift, 
provision eller monetär eller icke-monetär förmån överförs till kunden. Kunden ska underrät-
tas om en överförd återbetalning. 

Trots vad som föreskrivs i 6 mom. ska mindre icke-monetära förmåner som kan förbättra 
kvaliteten hos den kapitalförvaltnings- eller oberoende investeringsrådgivningstjänst som till-
handahålls en kund och är av sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra värdepap-
persföretaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i kundens bästa intresse, redovisas tyd-
ligt innan tjänsten tillhandahålls och ska inte betraktas som incitament som avses här. 

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att det inte ersätter sina anställda eller bedömer deras 
prestationer på ett sätt som står i strid med företagets skyldighet att agera i kundernas bästa in-
tresse. Värdepappersföretaget ska inte ha arrangemang som genom ersättningar, försäljnings-
mål eller andra sätt som skulle kunna ge personalen incitament att rekommendera ett visst fi-
nansiellt instrument till en icke-professionell kund, när värdepappersföretaget skulle kunna er-
bjuda ett annat finansiellt instrument som bättre skulle tillgodose den kundens behov. 

7 §

Rapportering till kunder

Ett värdepappersföretag ska på ett varaktigt medium lämna tillfredsställande rapporter till 
kunder om de tjänster som företaget tillhandahållit. Rapporterna ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av typen av och komplexiteten hos de aktuella finan-
siella instrumenten och arten av den tjänst som tillhandahålls kunden. Rapporterna ska i före-

RP 151/2017 rd



282

kommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som ut-
förts för kundens räkning. 

När värdepappersföretaget tillhandahåller investeringsrådgivning, ska det innan transaktion-
en görs lämna en bedömning av lämpligheten till kunden på ett varaktigt medium som specifi-
cerar vilken rådgivning som getts och hur denna rådgivning motsvarar den icke-professionella 
kundens behov, mål och andra egenskaper. 

Om avtalet att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för di-
stanskommunikation som hindrar att en lämplighetsförklaring tillhandahålls i förväg, får vär-
depappersföretaget lämna en skriftlig lämplighetförklaring på ett varaktigt medium omedel-
bart efter det att kunden har bundits av ett avtal, under förutsättning att följande villkor är upp-
fyllda:

1) kunden har gett sitt samtycke till att erhålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjs-
mål efter det att transaktionen genomförts, och

2) värdepappersföretaget har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen så 
att lämplighetsförklaringen först kan erhållas. 

Om värdepappersföretaget erbjuder kapitalförvaltning eller har informerat kunden om att det 
kommer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning, ska den regelbundna rapporten in-
nehålla en uppdaterad förklaring om hur investeringen motsvarar den icke-professionella kun-
dens behov, mål och andra egenskaper.

I 11 kap. 12 och 23 § föreskrivs om rapporteringsskyldigheten i fråga om investerarskyddet.

8 §

Omsorgsfullt utförande av order

Ett värdepappersföretag vars investeringstjänster består i att utföra order ska vidta tillräck-
liga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder, med beaktande av de om-
ständigheter som är väsentliga för utförandet av ordern, exempelvis med beaktande av pris, 
kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art. Om kunden 
har gett specifika instruktioner ska dock värdepappersföretaget vara skyldigt att utföra ordern i 
enlighet med dessa. Bästa möjliga resultat ska i fråga om en icke-professionell kund fastställas 
med hänsyn till den totala ersättningen, som utgör priset för det finansiella instrumentet och 
kostnaderna i samband med utförandet, som ska inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig 
direkt till orderns utförande, däribland handelspartens avgifter, clearing- och avvecklingsav-
gifter och alla andra avgifter som betalats till tredjeparter som deltagit i utförandet av ordern. 
Värdepappersföretaget ska för att uppnå det från kundens synpunkt bästa resultatet jämföra 
handelsplatser där ordern kan utföras. Vid bedömningen ska beaktas värdepappersföretagets 
egna provisioner och kostnader. 

Ett värdepappersföretag får inte ta emot någon sådan ersättning, rabatt eller icke-monetär 
förmån för att styra order till en viss handelsplats eller utförandeplats som skulle vara en över-
trädelse av de krav avseende intressekonflikter och incitament som avses i denna lag. 

Värdepappersföretag ska upprätta och genomföra riktlinjer för utförande av order som i en-
lighet med 1 mom. gör det möjligt för dem att uppnå bästa möjliga resultat för sina kundorder. 
I riktlinjerna för utförande av order ska för varje klass av finansiella instrument anges uppgif-
ter om de olika handelsplatser där värdepappersföretaget utför sina kundorder och de faktorer 
som påverkar valet av handelsplats för utförande. Riktlinjerna ska minst omfatta de handels-
platser som gör det möjligt förvärdepappersföretaget att stadigvarande uppnå bästa möjliga re-
sultat vid utförande av kundorder. 

Värdepappersföretaget ska innan investeringstjänsterna tillhandahålls ge sina kunder till-
räckligt detaljerad information och på ett tydligt och på ett sätt som är lätt att förstå för kunden 
förklara hur kundorder kommer att utföras. Värdepappersföretaget ska underrätta sina kunder 
om väsentliga förändringar i sina riktlinjer. Värdepappersföretaget ska på förhand inhämta 
sina kunders samtycke i fråga om riktlinjerna för utförande av kundorder. 
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Om en order enligt verksamhetsprinciperna kan utföras utanför en handelsplats, ska värde-
pappersföretaget informera sina kunder om denna möjlighet. Värdepappersföretaget ska in-
hämta kundens uttryckliga samtycke antingen i form av ett generellt samtycke eller separat för 
varje transaktion. 

Värdepappersföretag som utför kundorder ska för varje klass av finansiella instrument varje 
år göra en sammanfattning av och offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om 
handelsvolym där de utförde kundorder under föregående år och information om den upp-
nådda kvaliteten på utförandet.

Värdepappersföretag som utför kundorder ska övervaka hur deras system och riktlinjer för 
utförandet av order fungerar i praktiken, så att de vid behov kan identifiera och korrigera 
eventuella brister. Företagen ska regelbundet bedöma om de val av handelsplatser för utföran-
det som anges i riktlinjerna för utförande av order erbjuder det för kunden bästa möjliga resul-
tatet med beaktande av den information som offentliggörs enligt 3 och 6 mom. Värdepappers-
företagen ska underrätta de kunder med vilka de har en fortlöpande kundrelation om varje vä-
sentlig förändring av sitt system eller sina riktlinjer för utförande av order. 

Värdepappersföretag ska på begäran för sina kunder och för den behöriga myndigheten 
kunna visa att de har verkställt deras order i enlighet med riktlinjerna för utförandet av kund-
order.

9 §

Orderhantering

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller utförande av order som investeringstjänster ska 
utföra kundernas order utan obefogat dröjsmål. Företaget får inte låta en annan kunds eller sitt 
eget intresse inverka på utförandet av kundorder.

Ett värdepappersföretag ska utföra sinsemellan likartade kundorder i den ordning som de ta-
gits emot, effektivt, rättvist och snabbt.

I 7 kap. 4 § i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföre-
tags skyldighet att offentliggöra limiterade kundorder.

10 §

Kundorder från andra värdepappersföretag

Ett värdepappersföretag som av ett annat värdepappersföretag tar emot kundorder som avser 
investeringstjänster eller sidotjänster ska kunna förlita sig på de uppgifter om kunden som 
överlämnats av det värdepappersföretag som förmedlade instruktionerna. Det värdepappersfö-
retag som förmedlat ordern förblir ansvarigt för att den information som det lämnat är full-
ständig och riktig. 

Ett värdepappersföretag ska likaså kunna förlita sig på sådana rekommendationer rörande en 
tjänst eller transaktion som ett annat värdepappersföretag har gett kunden. Det värdepappers-
företag som har förmedlat en order förblir ansvarigt för att dess rekommendationer och råd till 
kunden är lämpliga. 

Ett värdepappersföretag som får order eller kundanvisningar av ett annat värdepappersföre-
tag ansvarar i enlighet med detta kapitel för att ordern utförs. 

11 §

Bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster

Ett värdepappersföretag ska i fem år bevara uppgifter om kundorder som avser finansiella 
instrument, uppgifter om transaktioner som avser finansiella instrument och utförs för egen el-
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ler en kunds räkning samt om andra tjänster som företaget tillhandahållit under fem år och på 
begäran av Finansinspektionen i högst sju år. 

12 §

Inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation

Värdepappersföretag ska bevara inspelningar av telefonsamtal som gäller sådana transakt-
ioner och elektronisk kommunikation om tillhandahållande av tjänster som har samband med 
transaktioner för egen räkning samt tillhandahållande av tjänster som gäller mottagande, för-
medling eller utförande av kundorder. Förpliktelsen att spela in och bevara kommunikation 
gäller också sådana telefonsamtal och elektroniska meddelanden som är avsedda att leda till 
sådana transaktioner som nämns ovan.

Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att spela in telefonsamtal som av-
ses i 1 mom. och bevara relevant elektronisk kommunikation som görs, sänds eller tas emot 
med utrustning som värdepappersföretaget tillhandahåller en anställd eller ett anknutet ombud 
eller som värdepappersföretaget accepterar eller tillåter att en anställd eller ett anknutet ombud 
använder. Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att en an-
ställd eller underleverantör gör, sänder eller tar emot relevanta telefonsamtal eller relevant 
elektronisk kommunikation med privatägd utrustning som värdepappersföretaget inte kan do-
kumentera eller kopiera. 

Ett värdepappersföretag ska informera sina nya och befintliga kunder om att sådan tele-
kommunikation eller sådana telefonsamtal mellan värdepappersföretaget och dess kunder som 
leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in. Sådan information får tillhandahål-
las en gång, innan nya och befintliga kunder tillhandahålls investeringstjänster. Ett värdepap-
persföretag får inte per telefon tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet 
till kunder som inte i förväg har informerats om att deras telefonkommunikation eller telefon-
samtal spelas in, eller om sådana investeringstjänster eller sådan investeringsverksamhet som 
rör mottagande, förmedling och utförande av kundorder. 

Kunder får lägga order via andra kanaler än sådana som avses i 1 mom., men detta måste 
göras skriftligen eller på något annat varaktigt medium. Innehållet i relevanta samtal vid per-
sonliga möten med en kund ska tillräckligt noggrant och heltäckande dokumenteras eller beva-
ras på annat sätt. Sådana order ska anses vara likvärdiga med dem som tas emot via telefon. 

Inspelningar av telefonsamtal och dokumenterad kommunikation ska på begäran tillhanda-
hållas en kund. Dokumentationen ska bevaras i fem år efter dokumenteringen och, på begäran 
av Finansinspektionen, i högst sju år. 

13 §

Transaktioner med godtagbara motparter

Ett värdepappersföretag som i form av investeringstjänster tillhandahåller, tar emot, förmed-
lar eller utför kundorder eller handlar för egen räkning kan utföra transaktioner med godtag-
bara motparter utan att för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är di-
rekt knuten till sådana transaktioner behöva tillämpa 1—9 §, med undantag för 5 § 1—3 mom. 
samt 7 § 1—4 mom. Värdepappersföretaget ska i sina förbindelser med godtagbara motparter 
agera hederligt, rättvist och professionellt. Kommunikationen ska ske på ett sätt som är rättvi-
sande, tydligt och inte vilseledande, med beaktande av karaktären hos den godtagbara motpar-
ten och dennes verksamhet. 

En kund som är en sådan godtagbar motpart som avses i 1 kap. 24 § 1 punkten har rätt att be 
motparten tillämpa de bestämmelser som nämns i 1 mom. i fråga om transaktioner med denne, 
antingen generellt eller i fråga om enskilda transaktioner. Värdepappersföretaget ska be en så-
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dan tilltänkt motpart som avses i 1 kap. 24 § 2 punkten om en uttrycklig bekräftelse av att 
denne godkänner ställningen som godtagbar motpart. 

14 §

Transaktioner på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform

På transaktioner mellan handelsparter på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om 
handel med finansiella instrument ska 1—9 § inte tillämpas när transaktionen genomförs på en 
reglerad marknad. Den reglerade marknadens handelsparter ska dock iaktta de skyldigheter 
som avses ovan mot sina kunder när de på kundernas vägnar utför order på en reglerad mark-
nad. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på transaktioner mellan handelsparter på 
en sådan multilateral handelsplattform som avses i lagen om handel med finansiella instru-
ment och på transaktioner mellan marknadsplatsoperatören och handelsparterna när transakt-
ionen genomförs på en multilateral handelsplattform. 

15 §

Behandling av kundklagomål

Värdepappersföretag ska se till att deras icke-professionella kunder kan hänskjuta enskilda 
meningsskiljaktigheter och tillämpningen av denna lag till ett oavhängigt organ som ger re-
kommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och 
rättvis behandling av meningsskiljaktigheter. 

Ett värdepappersföretag ska meddela Finansinspektionen ett i 1 mom. avsett organs namn 
och kontaktuppgifter. På Finansinspektionens begäran ska värdepappersföretaget tillställa Fi-
nansinspektionen organets stadgar och andra utredningar som behövs för tillsynen över efter-
levnaden av 1 mom., enligt vad Finansinspektionen bestämmer. 

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ett i 
1 mom. avsett organs namn och kontaktuppgifter.

16 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som krävs för genomförandet av 
kommissionens delegerade direktiv om 

1) förutsättningarna enligt 6 § 1 och 2 mom. för att en avgift eller förmån som avses i be-
stämmelsen är avsedd att förbättra kvaliteten hos den tjänst som tillhandahålls en kund och att 
den är förenlig med kundens intressen,

2) förutsättningarna enligt 6 § 3 och 6 mom. när det gäller information till kunden om er-
hållna eller betalda avgifter eller förmåner samt om återbetalning av dem till kunden,

3) sådana mindre icke-monetära förmåner som avses i 6 § 7 mom.,
4) sådana incitament enligt 6 § som har samband med investeringsanalyser.
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11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

1 §

Medlemskap i ersättningsfonden

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. är fullgjord i fråga om strukturerade insättningar, 

om dessa utfärdas av kreditinstitut som är medlemmar i ett system för garanti av insättningar 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12 kap.

Sekretess och kundkontroll

2 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Värdepappersföretag har rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till i lagen om 

handel med finansiella instrument avsedda börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar
multilateral eller organiserad handel, om informationen är nödvändig för att trygga den till-
synsuppgift som ålagts dem eller skyldigheten att bevara information. Värdepappersföretag 
har samma rätt att lämna information till företag som kan jämställas med börser och mark-
nadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel och är verksamma i en 
EES-stat.

13 kap.

Filialetablering och tillhandahållande av tjänster till utlandet

1 §

Filialetablering i andra EES-stater eller användning av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera filial i en annan EES-stat än Finland 
eller har för avsikt att använda ett anknutet ombud som är etablerat i en sådan annan EES-stat 
inom vars territorium företaget inte har etablerat en filial, ska i god tid på förhand anmäla 
detta till Finansinspektionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast i anslutning till investe-
ringstjänster eller investeringsverksamhet. Av anmälan ska framgå 

1) i vilken EES-stat värdepappersföretaget har för avsikt att etablera filial eller i vilken de 
anknutna ombud är etablerade som företaget har för avsikt att använda, 

2) en verksamhetsplan i vilken åtminstone anges vilka investeringstjänster som ska tillhan-
dahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas och vilka sidotjänster som ska 
tillhandahållas i enlighet med bilaga I till direktivet om marknaden för finansiella instrument,

3) filialens organisationsstruktur samt om filialen avser att använda ett anknutet ombud och 
ombudets namn,

4) det anknutna ombudets organisationsstruktur och den planerade användningen av det om-
budet, då värdepappersföretaget inte etablerar någon filial,
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5) uppgifter om filialens eller det anknutna ombudets adress där handlingar kan fås,
6) namnen på de personer som ansvarar för filialens eller det anknutna ombudets verksam-

het.
Finansinspektionen ska inom tre månader efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. underrätta 

den utländska EES-myndighet och värdepappersföretaget om uppgifterna samt till anmälan 
foga uppgifter om filialens system för investerarskydd eller ett omnämnande om att ett sådant 
saknas. Finansinspektionen ska dock besluta att inte göra en sådan anmälan om den har skäl 
att misstänkta att värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte uppfyller 
villkoren för den planerade verksamheten. Verksamheten får inte inledas om Finansinspekt-
ionen inom den ovan nämnda tidsfristen har vägrat göra anmälan.

Ett värdepappersföretag får etablera filial i en EES-stat och inleda affärsverksamhet efter det 
att en anmälan om saken har inkommit från den behöriga utländska EES-tillsynsmyndigheten 
eller, om någon anmälan inte inkommit, när två månader har förflutit från det att Finansin-
spektionen gjort anmälan enligt 2 mom.

Värdepappersföretaget ska till Finansinspektionen meddela ändringar i de uppgifter som av-
ses i 1 mom. senast en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektion-
en ska efter att ha fått meddelandet vidta de åtgärder som avses i 2 mom. 

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att anlita ett anknutet ombud som är etablerat i en 
annan EES-stat, ska på ombudet i tillämpliga delar tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs 
om filialer.

6 §

Tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater

Ett värdepappersföretag som utan att etablera filial avser att i en annan EES-stat än Finland 
tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses bilaga I till direktivet om marknader för 
finansiella instrument eller bedriva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster, ska 
i god tid på förhand göra en anmälan om saken till Finansinspektionen. Sidotjänster får till-
handahållas endast i anslutning till investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Av an-
mälan ska framgå

1) i vilken EES-stat företaget avser att bedriva verksamhet,
2) en verksamhetsplan med uppgifter om vilka investeringstjänster och sidotjänster som ska 

tillhandahållas eller vilken investeringsverksamhet som ska bedrivas som ska tillhandahållas 
samt, om avsikten är att använda ett eller flera i Finland etablerade anknutna ombud i EES-
staten i fråga, namnen på dessa ombud. 

Finansinspektionen ska inom en månad efter att den mottagit en sådan anmälan som avses i 
1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den mottagande EES-statens tillsynsmyndighet. Om ett 
värdepappersföretag har för avsikt att i en annan EES-stat använda anknutna ombud som är 
etablerade i Finland ska Finansinspektionen inom en månad efter att ha tagit emot anmälan en-
ligt 1 mom. till tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-staten meddela namnen på de an-
knutna ombud som värdepappersföretaget avser att använda i samband med tjänsterna och 
verksamheten i EES-staten i fråga. Värdepappersföretaget kan därefter börja tillhandahålla in-
vesteringstjänster och sidotjänster eller bedriva investeringsverksamhet i den mottagande 
EES-staten. 

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som 
avses i 1 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansin-
spektionen ska efter att ha fått anmälan vidta åtgärder som avses i 2 mom.

Ett värdepappersföretag som avser att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och andra 
personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt delta i multilateral eller 
organiserad handel, ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan 
ska innehålla närmare uppgifter om var och hur möjlighet att bedriva handel kommer att er-
bjudas. Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan förmedla inform-
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ationen till den utländska EES-tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen ska på begäran av den 
utländska EES-tillsynsmyndigheten meddela vilka i den andra EES-staten etablerade värde-
pappersföretag, kreditinstitut och andra aktörer som värdepappersföretaget har godkänt som 
handelsparter på en multilateral handelsplattform.

Värdepappersföretaget ska underrätta Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som 
avses i 4 mom. senast en månad innan det har för avsikt att genomföra ändringarna. Finansin-
spektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten om ändringarna. 

6 a §

Tillhandahållande av tjänster till tredjeländer

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att utan filialetablering i enlighet med bilaga I till 
direktivet om marknader för finansiella instrument tillhandahålla investeringstjänster eller be-
driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland ska i god tid på 
förhand meddela Finansinspektionen vilka tjänster företaget avser att tillhandahålla eller vil-
ken verksamhet det avser att bedriva samt i vilken stat och hur tjänsterna ska tillhandahållas. 
En anmälan ska göras också om det sker förändringar i dessa uppgifter.

14 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska värdepappersföretag

3 §

Skadeståndsskyldighet för utländska värdepappersföretag och deras filialchefer

Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretag gäller också utländska 
värdepappersföretags skyldighet att ersätta skada som orsakats filialkunder och andra perso-
ner. Vad som i detta moment föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken 
en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland har utkontrakterat en funktion som avses i 7 
kap. 5 §. 

Chefen för ett utländskt värdepappersföretags filial är skyldig att ersätta skada som han eller 
hon i sitt uppdrag genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat filialkunder eller andra personer. Vad 
som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del som de orsakats genom 
överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1 § 2—4 mom., 2—5 §, 8 § 
1, 2, 4—8 mom. eller 9 § 2 mom. och 11—13 §.

15 kap.

Administrativa påföljder

1 §

Ordningsavgift

Bestämmelserna i 7 kap. 12—14 § i denna lag om insideranmälan och insiderregister är såd-
ana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen och för 
vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift.
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2 § 

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestäm-
melser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelsen i 2 kap. 4 § i denna lag som gäller användning av ordet ”bankir” eller 
”bankirfirma” i sin firma eller annars i sin verksamhet,

2) bestämmelserna i 7 kap. 3 § i denna lag som gäller finansiering av förvärv av finansiella 
instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas och mottagande av sådana instru-
ment som pant samt Finansinspektionens beslut enligt 30 § i lagen om Finansinspektionen 
som gäller begränsning av utdelning,

3) bestämmelserna i 12 kap. i kreditinstitutslagen om upprättande och offentliggörande av 
bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut, 

Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver 
vad som föreskrivs i 1 mom. 

1) bestämmelserna i 7 kap. 1—3 § i kreditinstitutslagen om förvaltnings- och styrningssy-
stem, bestämmelserna om ersättningssystem i 8 kap. 3—14 § i samma lag, bestämmelserna 
om riskhantering i 9 kap. 2—21 § i samma lag samt bestämmelserna i 11 kap. 8 § i denna lag 
och i aktiebolagslagen om utdelningsrestriktioner, 

2) bestämmelserna om kundkontroll i 12 kap. 3 § i denna lag,
3) bestämmelserna i 8 a kap. 1—3, 8 och 9 § i kreditinstitutslagen om kreditinstituts och fi-

nansiella företagsgruppers skyldighet att upprätta och granska återhämtningsplaner enligt 3 § 
och 4 § 1 mom. samt om godkännande av återhämtningsplaner för finansiella företagsgrupper 
i den lagen, bestämmelsen i 9 a kap. 7 § 3 mom. i den lagen om meddelande av planer om till-
handahållande av finansiellt stöd till myndigheterna och bestämmelserna i 11 kap. 5 a § 3 
mom. i den lagen om rapportering till myndigheterna. 

Påföljdsavgift kan inte påföras värdepappersföretag som avses i 6 kap. 1 § 5 och 6 mom. 
med stöd av de bestämmelser i kreditinstitutslagen som nämns i 2 mom. 1 punkten i denna 
lag. 

Påföljdsavgift kan inte med stöd av 2 mom. 1 och 3 punkten påföras andra än värdepappers-
företag och företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett värdepappersföretag 
samt personer som hör till ledningen för den juridiska personen i fråga och mot vars förplik-
telser en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf strider.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som 
anges i 1 och 2 mom., överträdelse eller försummelse av följande bestämmelser i EU:s till-
synsförordning:

1) artikel 99.1 om rapportering av kapitalbaskrav,
2) artikel 101 om rapportering av uppgifter om nationella fastighetsmarknader, 
3) artikel 394.1 om rapportering av stora exponeringar mot kunder,
4) artikel 395.1 och 395.3—8 om begränsning av stora exponeringar mot kunder
5) artikel 405 om överföring av kreditrisken i en värdepapperiseringsposition, 
6) artikel 412 om likviditetstäckningskrav, 
7) artikel 415.1 och 415.2 om rapportering av likviditetsuppgifter
8) artikel 430.1 om rapportering av bruttosoliditetsgraden, och 
9) artiklarna 431.1—3 och 451.1 om krav på offentliggörande.
Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som 

föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom
1) 2 kap. 1 och 2 § om tillståndsplikt för investeringstjänster, 26 § 1 mom. 1 punkten i lagen 

om Finansinspektionen om förutsättningarna för beviljande av verksamhetstillstånd och 2 
mom. 4 punkten i samma paragraf om upplysningar som lämnats i ansökan om verksamhets-
tillstånd samt 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen om beslut att återkalla verksamhets-
tillstånd eller begränsa verksamheten, 
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2) 4 kap. om utländska EES-värdepappersföretags filialetablering och tillhandahållande av 
tjänster i Finland, 5 kap. om tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjäns-
ter i Finland samt 13 kap. om filialetablering och tillhandahållande av tjänster utomlands,

3) 6 a kap. och 7 kap. 10 § om anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier 
samt med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen fattade beslut om förbud mot förvärv 
av ägarandelar och beslut enligt 32 c § i den lagen om begränsning av rättigheter som är base-
rade på aktier, 

4) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem, 
5) 7 kap. 2, 5—7 och 9 § om organisering av verksamheten,
6) 7 a kap. 1—6 § om algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde, 
7) 9 kap. 1—4 a § om förvaring och annan hantering av kundmedel,
8) 10 kap. 2—13 § om förfaranden i kundförhållanden,
9) 7 kap. 6 § 1 mom. i kreditinstitutslagen om rapportering av överträdelser, 
10) 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansin-

spektionens rätt att få uppgifter och granska.
Sådana bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver 

vad som föreskrivs i 1, 2, 5 och 6 mom. sådana som avser överträdelse eller försummelse av 
följande bestämmelser i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument:

1) artiklarna 3.1 och 3.3, artikel 4.3 första underpunkten, artikel 6, artikel 7.1 tredje stycket 
första meningen, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt artikel 11.1 tredje stycket första 
meningen och artikel 11.3 tredje stycket om transparens när det gäller finansiella instrument,

2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande, 
3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att tillgängliggöra uppgifter före och efter handel 

på rimliga affärsvillkor,
4) artiklarna 14.1, 14.2 första meningen, 14.3 andra, tredje och fjärde meningen, 15.1 första 

stycket, första och tredje meningen i andra stycket, 15.2 och 15.4 andra meningen, 17.1 andra 
meningen, 18.1, 18.2, artikel 18.4 första meningen, 18.5 första meningen, 18.6 första stycket, 
18.8 och 18.9, 20.1 andra stycket första meningen, 21.1, 21.2, 21.3 och artikel 22.2 samt artik-
larna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepap-
persföretag som bedriver OTC-handel, 

5) artiklarna 25.1 och 25.2, artikel 26.1 första stycket, artiklarna 26.2—26.5, artikel 26.6 
första stycket, 26.7 styckena 1—5 och 8 samt artikel 27.1 om skyldighet att rapportera trans-
aktioner, 

6) artiklarna 28.1 och 28.2 första stycket, 29.1 och 29.2, 30.1 samt artiklarna 31.2 och 31.3 
om derivat, 

7) artiklarna 35.1—35.3, 36.1—36.3 samt 37.1 och 37.3 om icke-diskriminerande tillträde 
till clearingsystem för finansiella instrument, 

8) artiklarna 40—42 om produktövervakning och produktingripande. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som 

nämns i 1, 2 och 5—7 mom. i denna paragraf, dessutom de närmare bestämmelser och före-
skrifter samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av resolutionsdirek-
tivet, kreditinstitutsdirektivet, direktivet om marknader för finansiella instrument, EU:s till-
synsförordning och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och som avses i 
nämnda moment.

Påföljdsavgift får inte med stöd av 6 mom. 10 punkten påföras andra än Finansinspektionens 
tillsynsobjekt och andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer för över-
trädelse av bestämmelser som avses i 6 mom. 10 punkten, då det finns anledning att miss-
tänkta en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstan-
ken hänför sig till.
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3 §

Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs det om bestämmande, offentliggörande 
och verkställighet av administrativa påföljder.

16 kap.

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §

Skadeståndsskyldighet

Ett värdepappersföretag och ersättningsfonden är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtli-
gen eller av vårdslöshet har orsakat företagets kunder eller andra personer genom förfaranden 
som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, 
mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och mot EU:s tillsynsförordning 
samt mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument eller med stöd av kreditinstitutsdirektivet eller mot ersättningsfondens 
stadgar.

Ett värdepappersföretags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att er-
sätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepappersfö-
retaget, aktieägare eller andra personer genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 
EU:s tillsynsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet 
om marknader för finansiella instrument eller kreditinstitutsdirektivet. En skada anses ha orsa-
kats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har 
handlat omsorgsfullt. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller inte skador till den del 
som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 
§, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 § 1 eller 3 mom. 

Ett värdepappersföretags aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de genom att medverka 
till överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, av EU:s för-
ordning av marknader för finansiella instrument, av EU:s tillsynsförordning eller av förord-
ningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s förordning om marknader för 
finansiella instrument, EU:s tillsynsförordning, direktivet om marknader för finansiella in-
strument eller kreditinstitutsdirektivet, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat värdepap-
persföretaget, aktieägare eller andra personer. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller 
inte skador till den del som de orsakats genom överträdelse av 7 kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 
kap. 2—4 §, 10 kap. 1—7 §, 8 § 1, 2, 4—8 mom. eller 9—14 § eller 12 kap. 1 eller 2 § eller 3 
§ 1 eller 3 mom. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken värde-
pappersföretaget har utkontrakterat en funktion som avses i 7 kap. 5 §. I 7 kap. 6 § 1 mom. fö-
reskrivs om värdepappersföretags ansvar för anknutna ombuds verksamhet. Bestämmelser om 
skadeståndsskyldighet för revisorer finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015). 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen. 

3 § 
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Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 kap. 1, 2 och 4 § döms enligt 38 kap. 1 eller 
2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag.

———
Denna lag träder i kraft den 20. 
De värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd när denna lag träder i kraft ger dem rätt 

att tillhandahålla investeringstjänster inklusive förvaring av finansiella instrument enligt 1 
kap. 11 § 9 punkten i den lag som ändras, ska fortfarande ha rätt att tillhandahålla förvaring av 
finansiella instrument som sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten. Finansinspektion-
en ska på tjänstens vägnar inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft göra en an-
teckning om detta i registret över investeringstjänster enligt 3 kap. 7 §. Finansinspektionen ska
ge värdepappersföretaget tillfälle att yttra sig innan anteckningen görs. 

En näringsidkare som när denna lag träder i kraft tillhandahåller sådana investeringstjänster 
eller bedriver sådan placeringsverksamhet som förutsätter verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 
§ ska inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft ansöka om verksamhetstillstånd eller 
upphöra med verksamheten. 

Finansinspektionen kan för sådana råvaruderivat som avses i avsnitt C punkt 6 i bilaga I till 
direktivet om marknader för finansiella instrument bevilja undantag från den skyldighet som 
avses i artiklarna 4 och 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om 
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det är fråga om ett värdepappers-
företag som den 4 januari 2018 eller därefter får verksamhetstillstånd enligt denna lag. Undan-
taget kan gälla högst till den 3 januari 2021. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantag som den beviljat enligt 
denna paragraf. 

En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 11 § 4 mom. och 19 § 4 mom. i den lag som gällde 
när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

—————
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2. 

Lag 

om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på ordnande av handel med finansiella instrument och på offentlig-
görande av information om handel med finansiella instrument.

Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser och driver 
andra handelsplatser framgår av 4 kap.

Lagens 8 och 9 kap. ska tillämpas på leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i 
denna lag. 

Bestämmelser om organisering av handel med finansiella instrument och om offentliggö-
rande av information om sådan handel, om handelsrapportering och om handel med derivatin-
strument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om 
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investerings-

tjänster (747/2012),
2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3—9 punkten i lagen 

om investeringstjänster,
4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella 

instrument kan interagera inom systemet,
5) reglerad marknad ett multilateralt system som drivs av en börs eller av en motsvarande 

marknadsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument 
eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsoperatören 
sammanförs så att detta leder till bindande avslut,

6) marknadsoperatör en eller flera personer som leder eller driver verksamhet på en reglerad 
marknad och får vara den reglerade marknaden själv, 

7) börs ett finländskt aktiebolag som driver en reglerad marknad i Finland,
8) multilateral handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5 

eller 11 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel 
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eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och sälj-
bud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upp-
rättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 

9) tillväxtmarknad för små och medelstora företag en särskild multilateral handelsplattform 
som är registrerad i enlighet med 6 kap.,

10) små och medelstora företag företag vars genomsnittliga börsvärde understeg 200 000 
000 euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

11) organiserad handelsplattform ett annat multilateralt system än ett sådant som avses i 5, 
8 och 9 punkten och där föremål för handel är endast obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat, 

12) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel en börs, ett 
värdepappersföretag som driver system som avses i 8 och 11 punkten eller ett kreditinstitut 
och dessas filialer eller ett utländskt EES-värdepappersföretag eller EES-kreditinstitut och 
dessas filialer samt ett tredjelandsföretag som i Finland inom ramen för sitt verksamhetstill-
stånd driver en multilateral eller organiserad handelsplattform, 

13) handelsplats en reglerad marknad, en multilateral eller en organiserad handelsplattform, 
14) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värde-

pappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen (610/2014) av-
sedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster 
samt i lagen om fondbolag (48/1999) avsedda fondbolag och utländska fondbolag som till-
handahåller investeringstjänster samt sådana i lagen om förvaltare av alternativa investerings-
fonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahål-
ler investeringstjänster.

15) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller 
en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel 
på en viss handelsplats, 

16) systematisk internhandlare ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, sys-
tematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en 
reglerad marknad utan att utnyttja ett multilateralt system. 

17) algoritmisk handel handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt 
bestämmer enskilda orderparametrar, 

18) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transakt-
ionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig expo-
neras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där 
transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, föru-
tom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen, 

19) datarapporteringstjänster drift av ett godkänt publiceringsarrangemang, drift av konso-
liderad handelsinformation eller drift av en godkänd rapporteringsmekanism,

20) leverantör av datarapporteringstjänster finländska aktiebolag eller europabolag som av-
ses i lagen om europabolag (742/2004) och som i enlighet med denna lag har beviljats verk-
samhetstillstånd för att tillhandahålla godkänt publiceringsarrangemang, konsoliderad han-
delsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, 

21) tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang bolag som avses ovan i 20 
punkten och som har rätt att i enlighet med artiklarna 20 och 21 i EU:s förordning om mark-
nader för finansiella instrument för värdepappersföretags räkning publicera rapporter om vär-
depappershandel, 

22) tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation bolag som avses ovan i 20 punkten 
och som har rätt att tillhandahålla tjänster för samling av rapporter om transaktioner med såd-
ana finansiella instrument som avses i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i EU:s förordning 
om marknader för finansiella instrument i fråga om börser, reglerade marknader, multilaterala 
handelsplattformar, organiserade handelsplattformar och godkända publiceringsarrangemang 
samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om 
priser och volymer per finansiellt instrument, 
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23) tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism bolag som avses ovan i 20 
punkten och som har rätt att för värdepappersföretags räkning rapportera uppgifter om trans-
aktioner till Finansinspektionen, behöriga myndigheter i andra EES-stater eller till Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten, 

24) utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster utländska företag som av en 
annan EES-stats än i Finlands tillsynsmyndighet har beviljats tillstånd som motsvarar verk-
samhetstillstånd enligt 8 kap. att tillhandahålla datarapporteringstjänster,

25) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
26) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
27) utländskt EES-värdepappersföretag ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som 

avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster,
28) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i 

kreditinstitutslagen och som har verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster 
eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster,

29) tredjelandsföretag sådana företag i tredjeländer som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punk-
ten,

30) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens 
beslut 2009/77/EG, 

31) ledning styrelsen för ett värdepappersföretag, en tillhandahållare av investeringstjänster, 
en börs eller en leverantör av datarapporteringstjänster, och om företaget har ett förvaltnings-
råd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkstäl-
lande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess 
verksamhet, 

32) verkställande ledning företagets verkställande direktör samt alla som är direkt under-
ställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto 
leder dess verksamhet,

33) limiterad order en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett angivet 
högsta eller lägsta pris eller bättre och avseende en angiven volym, 

34) likvid marknad en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella in-
strument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning ut-
ifrån följande kriterier och med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det finan-
siella instrumentet eller klassen av finansiella instrument, dvs. 

a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal 
marknadsvillkor, med beaktande av produkternas art och livscykel inom klassen av finansiella 
instrument,

b) antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsak-
törer och antalet instrument som handlas när det gäller en särskild produkt, 

c) den genomsnittliga storleken på spreadar, när uppgift finns. 
Frekvensen och systematiken i en sådan systematisk internhandlares handel som avses i 1 

mom. 16 punkten ska bedömas utifrån volymen på värdepappersföretagets OTC-handel som 
det bedriver för egen räkning med specifikt finansiellt instrument. Den relevanta volymen på 
värdepappersföretagets handel ska bedömas antingen i förhållande till den totala handeln inom 
unionen med ett specifikt finansiellt instrument eller genom att jämföra volymen på värdepap-
persföretagets OTC-handel med den totala handeln med ett specifikt instrument inom unionen. 
Definitionen av systematisk internhandlare ska endast tillämpas när de på förhand uppsatta 
gränserna för vad som är en frekvent och systematisk omfattning och en väsentlig omfattning 
båda överskrids eller när ett värdepappersföretag väljer att ansluta sig till ordningen för en sys-
tematisk internhandlare. 

Sådana enskilda orderparametrar som avses ovan i 1 mom. 17 punkten är huruvida ordern 
ska initieras, tidpunkt, pris och kvantitet för ordern eller hur ordern ska behandlas efter det att 
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den har lagts, med begränsat eller inget mänskligt ingripande och inbegriper inte system som 
används endast för dirigering av order till en eller flera handelsplatser eller för expediering av 
order utan att några handelsparametrar har fastställts eller för bekräftelse av order eller bear-
betning efter handeln av utförda transaktioner. 

3 §

Annan lagstiftning som är tillämplig på börser

På börser tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag el-
ler av annan lagstiftning som gäller börser. 

I börsens egen verksamhet och vid verksamhet på börsen får inte tillämpas förfaranden som 
strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

4 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med 
1) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 

2) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådet 
förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012, 

3) europabolagsförordningen rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabo-
lag,

4) direktivet om börslistor Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om uppta-
gande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som ska offentliggöras beträf-
fande sådana värdepapper,

5) blankningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om 
blankning och vissa aspekter av kreditswappar, 

6) EU:s marknadsmissbruksförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 
2003/125/EG och 2004/72/EG.

5 §

Bestämmelser som ska iakttas av operatörer av multilaterala system samt av systematiska in-
ternhandlare

Alla operatörer som handlar med finansiella instrument och driver multilaterala system ska i 
sin verksamhet i tillämpliga delar iaktta vad som i denna lag föreskrivs antingen om multilate-
rala och organiserade handelsplattformar eller om reglerade marknader. I avdelning III i EU:s 
förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om systematiska internhandla-
res skyldighet att offentliggöra information.

Vid transaktioner som avser finansiella instrument och som inte genomförs i ett multilateralt 
system eller hos en systematisk internhandlare ska iakttas bestämmelserna i avdelning III i 
EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, vilket dock inte begränsar tillämp-
ningen av artiklarna 23 och 28 i den förordningen. 
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II AVDELNINGEN

MARKNADSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT

2 kap.

Drift av reglerade marknader

Verksamhetstillstånd och förvaltning 

1 §

Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet

En reglerad marknad får inte drivas utan tillstånd som beviljats av finansministeriet.
En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en orga-

niserad handelsplattform, tillhandahålla datarapporteringstjänster och databehandlingstjänster 
och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt ut-
bildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmark-
naden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i 
detta moment.

En börs får verka som clearingmedlem samt som kontoförande institut i enlighet med lagen 
om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017). 

En börs får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna paragraf.

2 §

Börsens säte

Börsens säte ska vara beläget i Finland.

3 §

Firma

Företag som saknar börstillstånd får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verk-
samhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs eller derivatbörs.

4 §

Ansökan om verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan på ansökan av ett finländskt aktiebolag bevilja bolaget börstillstånd. 
Tillstånd kan sökas också för ett nybildat bolags räkning.

Till ansökan ska fogas en plan för börsens verksamhet och för sådan annan eventuell verk-
samhet som avses i 1 § 2 mom. samt en ansökan om fastställelse av börsens regler enligt 3 
kap. 7 §. Dessutom ska till ansökan fogas tillräckliga utredningar om börsens 

1) ägande, 
2) ledning och revisorer,
3) interna kontroll och riskhantering,
4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar
5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,
6) tillsynsuppgift och hur den är ordnad.
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Om verksamhetstillstånd söks för ett nybildat bolags räkning ska till ansökan dessutom fo-
gas tillräckliga utredningar om sökanden.

Sökanden ska på begäran av finansministeriet tillställa ministeriet de tilläggsutredningar 
som behövs för att verksamhetstillstånd ska kunna beviljas. 

5 §

Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska bevilja verksamhetstillstånd, om ministeriet utifrån vad som utretts 
kan förvissa sig om att 

1) sökanden och den planerade verksamheten uppfyller de krav för drivande av en reglerad 
marknad som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser om föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den samt i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, 

2) börsens ägare uppfyller de krav som anges i 6 §,
3) börsens ledning uppfyller de krav som föreskrivs i 16—18 § och att det inte finns någon 

grundad anledning att misstänka ledningen för att äventyra en effektiv och försiktig ledning av 
den reglerade marknaden eller förtroendet för marknaden,

4) ägandet i börsen inte äventyrar dess verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinci-
per.

6 §

Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av en börs aktiekapital eller en andel 
som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga aktier i börsen medför måste vara 
tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de 

tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är 
uppenbart olämplig som ägare i en börs, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i 
en börs.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft, kan den dömde dock 
fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i börsen, om detta ska anses vara uppenbart moti-
verat med hänsyn till en samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omstän-
digheter som lett till domen och andra inverkade omständigheter.

7 §

Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet

En tillståndsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om 
ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som 
behövs för avgörandet. Ett tillståndsbeslut ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det 
att ansökan tagits emot. Bestämmelser om anförande av besvär på den grunden att beslut inte 
har meddelats inom föreskriven tid finns i 11 kap. 1 §. 

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finlands Bank och Finansinspektionen yttra 
sig om ansökan. 

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena tillståndet med sådana be-
gränsningar och villkor i fråga om verksamheten som är nödvändiga för tillsynen. 
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En börs får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart ef-
ter det att tillstånd beviljats och de regler som avses i 3 kap. 7 § har fastställts. Om tillstånd 
har beviljats ett nybildat bolag, får verksamheten inledas efter det att börsen registrerats. 

Vad som i 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om sådana bolags 
tillståndsansökan som auktoriserats i en annan EES-stat, ska tillämpas också på marknadsope-
ratörer.

8 §

Verksamhetstillstånd för europabolag

Börstillstånd ska beviljas också ett europabolag som avses i europabolagsförordningen, om 
bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta 
sitt säte till Finland enligt artikel 8 i den förordningen. Finansministeriet ska begära ett ytt-
rande om ansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den be-
rörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän tillstånd har beviljats. Detsamma 
gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte 
i någon annan stat registreras som europabolag i Finland. 

9 §

Registrering av verksamhetstillstånd

Finansministeriet ska anmäla verksamhetstillstånd till handelsregistret. 
Tillstånd som har beviljats nygrundade börser och sådana europabolag som flyttar sitt säte 

till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

10 §

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

En börs ska ha tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar, med beaktande av om-
fattningen och arten av börsens verksamhet. 

En börs ska ha ett till fullo inbetalt aktiekapital på minst 730 000 euro.

11 §

Anmälan om aktieförvärv

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i en börs ska på förhand un-
derrätta Finansinspektionen, om förvärvarens innehav till följd av förvärvet 

1) utgör minst tio procent av börsens aktiekapital,
2) blir så stort att det motsvarar minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier, eller
3) annars ger rätt att utöva ett inflytande som kan jämställas med ett innehav som avses i 2 

punkten eller ett annars betydande inflytande på börsens förvaltning. 
Om avsikten är att utöka ägarandelen till minst 20, 30 eller 50 procent av börsens aktiekapi-

tal eller röstetalet i börsen, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta för-
värv. Motsvarande anmälan ska göras också när ägarandelen minskas så att den underskrider 
de gränser som anges i detta moment eller i 1 mom. 

Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 2 kap. 4 § och 9 kap. 
4—6, 6 a, 6 b och 7 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas.

En börs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. an-
givna andelarnas ägare och om dessas andel av börsens aktiekapital och det röstetal som akti-
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erna medför, om börsen känner till dessa fakta. Börsen ska omedelbart underrätta Finansin-
spektionen om sådana förändringar i innehavet i andelar som har kommit till dess kännedom. I 
anmälningarna kan lämnas tillräckliga uppgifter om innehavens storlek och om ägarna samt 
övriga uppgifter, enligt vad Finansinspektionen bestämmer. 

Av en anmälan som avses ovan i 1 och 2 mom. ska framgå behövliga uppgifter och utred-
ningar om 

1) den anmälningsskyldige samt om dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,
2) den anmälningsskyldiges innehav och andra bindningar till börsen, 
3) med förvärvet förknippade avtal, finansiering av förvärvet och, i de fall som avses i 2 

mom., om syftet med innehavet.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om anmälningar om förvärv av ägarandelar i en börs 

gäller också företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en börs som avses i 2 kap. 4 
§ i värdepappersmarknadslagen (börsens holdingföretag). 

12 §

Förbud mot att förvärva aktier

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda förvärv av sådana ägarandelar som 
avses i 11 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 

Finansinspektionen ska fatta beslut om förbud enligt 1 mom. inom tre månader efter att ha 
tagit emot en anmälan som avses i 11 §. 

Före utgången av den tidsfrist som avses i 2 mom. får den anmälningsskyldige förvärva ak-
tier som avses i 11 § endast om Finansinspektionen har gett sitt samtycke. 

13 §

En börs bindningar

En betydande bindning mellan en börs och en annan juridisk person eller en fysisk person 
får inte hindra en effektiv tillsyn över börsen. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av såd-
ana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska 
eller juridiska personer med sådana bindningar. 

När det efter att verksamhetstillstånd har beviljats sker förändringar i de uppgifter om bind-
ningar som anmälts i tillståndsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om 
dessa. 

Med betydande bindningar avses i denna paragraf nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 

14 §

Återkallelse av verksamhetstillstånd

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla verksamhetstillståndet för en börs, om 
1) det i börsens verksamhets har skett väsentliga överträdelser av lagar, av bestämmelser el-

ler föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, av EU:s förordning om marknader för finansi-
ella instrument eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller av tillståndsvillkoren 
eller börsreglerna,

2) den reglerade marknaden inte har haft verksamhet på sex månader, 
3) de föreskrivna väsentliga förutsättningarna för verksamhetstillstånd inte längre uppfylls, 
4) den reglerade marknadens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom 12 måna-

der efter det att tillståndet beviljades, eller om 
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5) det i börsens ansökan om verksamhetstillstånd lämnats i något väsentligt avseende felakt-
iga eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är relevanta för den reglerade mark-
nadens verksamhet. 

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. be Finlands Bank och Finansin-
spektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan fi-
nansministeriet återkallar börsens verksamhetstillstånd på en grund som avses i 1 mom. 1 eller
3 punkten ska finansministeriet sätta ut en skälig tid inom vilken börsen ska avhjälpa de bris-
ter som uppdagats i verksamheten, om det inte är nödvändigt att omedelbart återkalla verk-
samhetstillståndet på grund av ärendets brådskande natur eller för att trygga stabiliteten och en 
tillförlitlig verksamhet på värdepappersmarknaden. 

Finansministeriet kan på ansökan av en börs återkalla dess verksamhetstillstånd, om börsen 
har beslutat upphöra med att driva en reglerad marknad. Innan beslutet fattas ska finansmi-
nisteriet be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden. 

Om finansministeriet med stöd av 1 eller 3 mom. återkallar börsens verksamhetstillstånd, 
kan ministeriet samtidigt bestämma hur verksamheten ska avslutas. Finansministeriet ska un-
derrätta registermyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om 
återkallelse av verksamhetstillstånd.

15 §

Finansministeriets rätt att avbryta en börs verksamhet

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en börs ska avbrytas för viss tid, om det 
i verksamheten har konstaterats oskicklighet eller vårdslöshet eller om störningar har före-
kommit i omsättningen av finansiella instrument som är föremål för handel och det är uppen-
bart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabi-
litet eller investerarnas ställning. 

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra börsen samt be Finlands 
Bank och Finansinspektionen om yttranden, om inte något annat följer av ärendets brådskande 
natur.

16 §

Tillförlitlighets- och kompetenskrav på börsledningen

Börsens styrelsemedlemmar och de som hör till den verkställande ledningen ska vara tillför-
litliga personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha medde-
lats näringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats. 

Tillförlitlig och med gott anseende anses inte den vara som 
1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de 

senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon 
är uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom., eller som 

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag 
som avses i 1 mom.

Tidsfristen som avses i 2 mom. § 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga 
kraft till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om domen inte har vunnit laga kraft får den 
dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som medlem av värdepappersföretags ledning, om 
detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av den döm-
des tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra relevanta omstän-
digheter.

Börsen ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som berör de per-
soner som avses i 1 mom. samt också om sådan ny information som berör börsledningen, som 

RP 151/2017 rd



302

behövs för bedömningen av om ledningen uppfyller de krav som avses i 16—18 §. Vad som i 
denna paragraf föreskrivs om en börs ska på motsvarande sätt tillämpas på dess holdingbolag.

17 §

Börsledningens tidsdisposition

Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska avsätta tillräckligt med tid för att 
kunna utföra sina uppgifter. Vid bedömningen av det antal uppdrag i andra ledningsorgan som 
en person samtidigt får inneha ska beaktas omständigheterna i det enskilda fallet samt arten 
och omfattningen av och komplexiteten i börsens verksamhet. 

18 §

Krav som gäller börsledningens sammansättning och arbete

Börsledningen ska ha tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
sköta sina uppgifter. Styrelsen ska ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter av 
börsens verksamhet och om de centrala risker som är förenade med den. Börsen ska avsätta 
tillräckliga resurser för att introducera styrelsemedlemmarna i uppdraget.

Styrelsen ska för börsen godkänna verksamhetsprinciper i syfte att främja mångfald i styrel-
sens sammansättning. Styrelsen ska som mål för börsen godkänna att könen är jämlikt repre-
senterade i styrelsen samt utarbeta en policy för uppnående och upprätthållande av detta mål. 

Den enskilde styrelsemedlemmen ska i sitt uppdrag agera på ett oberoende sätt så att styrel-
sen effektivt kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt övervaka och följa dess 
beslutsfattande. Styrelsens arbete ska organiseras på ett sådant sätt att en enskild styrelsemed-
lem eller en minoritet av medlemmarna inte på ett sätt som är osakligt eller strider mot kredit-
institutets intressen dominerar styrelsens beslutsprocess. 

Styrelsen ska för börsen fastställa förvaltnings- och styrningssystem för att säkerställa att fö-
retaget sköts på ett effektivt och stabilt sätt som främjar förtroendet för marknaden. Styrelsen 
och verkställande direktören ska övervaka efterlevnaden av förvaltnings- och styrningssyste-
men, regelbundet utvärdera deras effektivitet och vidta åtgärder för att avhjälpa brister. 

Styrelsemedlemmarna ska få tillgång till den information och de dokument som de behöver 
för att fullgöra sina uppgifter. 

19 §

Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument

Minst en av en börs revisorer ska vara en CGR-revisor eller revisionssammanslutning vars 
huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. 

En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in kopior av
1) bokslutet och sin verksamhetsberättelse,
2) revisionsberättelsen,
3) protokoll från den bolagsstämma som behandlat bokslutet.
Vad som i 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om auktoriserade tillsynsobjekts 

anmälningsskyldighet ska tillämpas också på börsrevisorer. 
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20 §

Flyttning av en börs säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i 
europabolagsförordningen, ska den sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flytt-
ning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i den förordningen 
utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag om Fi-
nansinspektionen innan tillstånd enligt 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat regis-
termyndigheten att börsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller av av-
slutande av verksamheten i Finland. Intyg får utfärdas innan en månad har förflutit från den 
dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagsbolagen endast om Finansinspektionen har 
meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet. 

21 §

En börs deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en börs deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § i lagen 
om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i 
aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i lagen om 
europabolag beviljats har meddelat registermyndigheten att börsen inte har iakttagit bestäm-
melserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får 
utfärdas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 
kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte 
motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag 
bildas.

3 kap.

Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

1 §

Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad

En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och 
omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksam-
hetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet. 

En börs ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i 
anslutning till börsens verksamhet. I principerna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter 
som kan ha relevans för börsens verksamhet eller för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsyns-
uppgift enligt 2 §. Uppgifterna måste differentieras för att förhindra intressekonflikter. Börsen 
ska dessutom ha öppna och icke-diskriminerande regler och förfaranden för att möjliggöra 
handel som är förenlig med god handelssed samt för att tillämpa opartiska grunder för effek-
tivt utförande av order. 

Börsen ska säkerställa att dess system och förfaranden också i störningssituationer tryggar 
tillförlitligheten och kontinuiteten i handelssystemet. Börsen ska kunna säkerställa att dess 
handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att hantera toppbelastning i 
fråga om order- och meddelandevolymer och kan säkerställa ordnad handel under svåra för-
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hållanden på marknaden. Börsen ska regelbundet testa handelssystemets funktion med belast-
ningstest för att uppfylla de krav som beskrivs ovan. 

När börsen sköter sina uppgifter enligt denna lag ska på verksamheten inte tillämpas för-
valtningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen 
(423/2003) eller samiska språklagen (1086/2003). På medlemmarna i börsens förvaltningsor-
gan och på börsens anställda ska inte heller tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjäns-
teansvar.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers hol-
dingföretag. 

Den som driver en reglerad marknad får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapi-
tal eller bedriva handel genom matchad principalhandel.

2 §

Börsens tillsynsuppgifter

En börs ska ha effektiva arrangemang och förfaranden samt de resurser som behövs för att i 
börsens verksamhet övervaka efterlevnaden av denna lag och värdepappersmarknadslagen 
samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s förordning om mark-
nader för finansiella instrument, EU:s marknadsmissbruksförordning samt börsreglerna. 

Börsen ska utan obefogat dröjsmål underrätta Finansinspektionen om 
1) förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 

mom. eller mot börsreglerna,
2) otillbörliga marknadsförhållanden,
3) systemavbrott som rör ett finansiellt instrument, eller om
4) förfaranden som kan vara förbjudna enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Finansinspektionen ska vidarebefordra information som avses i 2 mom. till andra EES-

staters myndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. I sådana situationer som avses i 2 mom. 4 punkten ska Finansinspekt-
ionen emellertid underrättas endast Finansinspektionen är övertygad om att det är fråga om ett 
förfarande som strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning. 

3 §

Rapportering av överträdelser

En börs ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna 
rapportera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmark-
naden. I förfarandet ska med iakttagande av personuppgiftslagen (523/1999) ingå lämpliga 
och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportö-
ren och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för 
rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet 
för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av 
myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag.

Börsen ska bevara relevant information om rapporter som avses i 1 mom. Informationen ska 
avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en 
pågående rättegång eller myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rap-
portören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående under-
sökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om under-
sökningen. 

Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har en sådan registrerad person som en 
rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om 

RP 151/2017 rd



305

utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredning av misstänkta överträdelser. I per-
sonuppgiftslagen föreskrivs om den registrerade persons rättigheter som avses i en rapport. 

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om rapportering enligt 1 mom. och om 
börsens behandling av rapporterna. 

4 §

Utkontraktering av en börs verksamhet

Med utkontraktering avses sådana arrangemang i samband med börsens verksamhet som in-
nebär att en tjänsteleverantör för en börs producerar funktioner eller tjänster som börsen an-
nars själv skulle producera.

En börs kan utkontraktera andra för dess verksamhet viktiga funktioner än sådana som avser 
bedrivande av börsens verksamhet, om utkontrakteringen inte medför olägenhet för börsens 
riskhantering, interna kontroll eller skötsel av någon annan funktion som är viktig för börsens 
affärsverksamhet eller någon annan verksamhet eller olägenhet för Finansinspektionens till-
syn. Trots att en funktion har utkontrakterats svarar börsen för sina åtaganden enligt denna lag, 
värdepappersmarknadslagen, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och 
enligt förordningar som kommissionen antagit med stöd av den. Börsen ska handla med om-
sorg när den utkontrakterar funktioner som är viktiga för dess verksamhet. 

En funktion är viktig för en börs verksamhet om ett fel eller en brist i funktionen väsentligt 
kan försvåra iakttagandet av lagarna om börsens verksamhet, av bestämmelser eller föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av dem eller av tillståndsvillkoren eller börsens finansiella ställning 
eller börsverksamhetens kontinuitet. 

Utkontraktering av funktioner som är viktiga för en börs verksamhet ska regleras i ett skrift-
ligt avtal varav framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid. 

En börs ska av uppdragstagaren fortlöpande inhämta information som behövs för myndig-
hetstillsynen över börsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt vidarebe-
fordra informationen till Finansinspektionen. 

5 §

Information om utkontraktering 

En börs som efter att den beviljats verksamhetstillstånd har för avsikt att utkontraktera en 
funktion som är viktig för dess verksamhet ska på förhand informera Finansinspektionen om 
saken. Finansinspektionen ska informeras om betydande förändringar i avtalsförhållandet mel-
lan börsen och uppdragstagaren.

6 §

Marknadsreglernas minimiinnehåll

En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för en reglerad marknad med 
närmare föreskrifter åtminstone om 

1) hur handeln ska bedrivas,
2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel och hur och på vilka 

grunder handel med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas, 
3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt 

denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och fö-
reskrifter samt enligt börsreglerna gäller för värdepappersemittenter samt deras administration 
och förvaltnings- och styrningssystem,

4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,
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5) de skyldigheter som följer av de professionella krav som ställs på de på marknaden verk-
samma värdepappersföretagens och kreditinstitutens personal,

6) på vilka villkor andra medlemmar än värdepappersföretag och kreditinstitut kan godkän-
nas som handelsparter,

7) vilka krav rättigheter och skyldigheter som gäller för handelsparter i fråga om fullgöran-
det av åtaganden enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrif-
ter samt börsreglerna eller annars,

8) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter 
och handelsparter samt hur påföljderna bestäms,

9) villkoren för handel med derivat, 
10) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller i fråga om fastställande och avveckl-

ing av transaktioner.
Reglerade marknader får som medlemmar uppta värdepappersföretag och kreditinstitut som 

auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att ut-
öva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG 
samt andra personer som 

1) har tillräckligt god vandel,
2) besitter tillräcklig handelsförmåga, handelskompetens och handelserfarenhet, 
3) i tillämpliga fall har lämplig organisation, och som 
4) har tillräckliga resurser för sin uppgift med beaktande av de olika finansiella arrangemang 

som den reglerade marknaden har upprättat för att garantera korrekt avveckling av transakt-
ioner.

7 §

Fastställelse av börsregler

Finansministeriet fastställer på ansökan börsregler och ändringar i dem. Reglerna ska fast-
ställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har 
utfärdats med stöd av den och om det enligt vad som utretts kan anses sannolikt att de tryggar 
en tillförlitlig och opartisk handel.

En ansökan ska avgöras inom tre månader efter att den mottagits eller, om den är bristfällig, 
efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. 
Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från mottagandet av ansökan. Finansmi-
nisteriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna. Om beslutet 
gäller derivat vars underliggande tillgångar utgörs av elektricitet, naturgas eller utsläppsrätter 
ska också Energimyndighetens yttrande inhämtas.

Finansministeriet kan för att trygga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om 
ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett så-
dant förordnande ska det höra börsen och be Finansinspektionen om ett yttrande. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om fastställelse av ändringar i reglerna ska inte tillämpas om 
ändringarna är av mindre betydelse eller av teknisk karaktär. Börsen ska emellertid innan änd-
ringarna träder i kraft sända dem till finansministeriet och Finansinspektionen för kännedom. 
Om det uppstår oenighet om huruvida en ändring av börsreglerna är av mindre betydelse eller 
av teknisk karaktär, ska ärendet avgöras av finansministeriet. 

RP 151/2017 rd



307

8 §

Upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad

En börs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad, 
om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för utbud och efterfrågan och 
om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig.

En börs får ta upp värdepapper till handel på en reglerad marknad också utan emittentens 
samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan 
har tagits upp till handel på någon annan reglerad marknad. Emittenten får i så fall inte i börs-
reglerna åläggas informationsskyldighet. Innan handeln med värdepapperen inleds ska börsen 
underrätta emittenten om att värdepapperen tas upp till handel. 

En börs får ta upp derivat till handel på en reglerad marknad om prisbildningen på dem är 
tillförlitlig och kan utredas på ett tillförlitligt sätt. 

I den förordning som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finan-
siella instrument föreskrivs om andra förutsättningar för att en börs ska få ta upp finansiella 
instrument till handel på en reglerad marknad. I 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen före-
skrivs om prospekt som ska offentliggöras om värdepapper innan de tas upp till handel på en 
reglerad marknad.

Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt 
instrument för vilket det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handels-
platser eller som har tagits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Om handeln avser aktier som inte är föremål för handel 
på någon annan reglerad marknad, ska börsen samtidigt underrätta Finansinspektionen om så-
dana uppskattningar av aktien i fråga om förutsätts i artikel 2.1.17 b i EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument. 

Finansinspektionen kan bestämma att upptagande av finansiella instrument till handel på en 
reglerad marknad ska skjutas upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett 
sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den 
som ansöker om att finansiella instrument ska tas upp till handel eller den som enligt uppdrag 
sköter ansökan om upptagande till handel, handlar i strid med denna lag, värdepappersmark-
nadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem. Innan Finans-
inspektionen ger förordnandet ska den ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte 
något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak.

9 §

Notering av värdepapper

En börs får på ansökan av emittenten notera värdepapper på börslistan om de uppfyller kra-
ven i 8 § 1 och 4 mom. och i denna paragraf. Närmare bestämmelser om de krav för att ge-
nomföra direktivet om börslistor som gäller för att en börs ska få notera värdepapper på börs-
listan och om undantag från dessa krav utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får noteras på börslistan end-
ast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp 
till handel på en reglerad marknad som drivs av en börs.

Ansökan om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska noteras på 
denna ska göras inom ett år efter att de emitterats, om inte emittenten har samtyckt till att bör-
sen noterar dem utan särskild ansökan. 

Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 2 kap. 1 
§ 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen samtidigt noteras på börslistan.

En börs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att notera värdepapper på 
börslistan. 
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En börs ska avgöra ansökningar om notering av värdepapper på börslistan inom sex måna-
der efter att ha tagit emot dem. Om börsen under denna tid ber sökanden om ytterligare utred-
ningar med anledning av ansökan, ska tiden räknas från den dag då börsen fick tilläggsutred-
ningen. Om börsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden anses ansökan ha avslagits. 

Emittenten har rätt att få ett noteringsbeslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till prövning av 
Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen. 

10 §

Upprätthållande av börslista

En börs kan i enlighet med direktivet om börslistor upprätthålla en börslista över värdepap-
per som den har tagit upp till handel på en reglerad marknad. 

11 §

Avbrytande eller avslutande av handel

En börs kan besluta avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om ett finansi-
ellt instrument eller emittenten inte längre uppfyller kraven i börsreglerna eller om det annars 
är nödvändigt på grund av förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om 
börsens verksamhet, mot börsreglerna eller mot god sed. 

En börs kan avbryta eller avsluta handel med finansiella instrument under motsvarande för-
utsättningar också på ansökan av den som emitterat instrumenten. 

En börs får emellertid inte avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument om det 
skulle medföra avsevärd olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion.

En börs ska avbryta eller avsluta handeln också med derivat som har samband med finansi-
ella instrument, om åtgärden behövs för målsättningarna i det beslut som avses i 1 mom. 

Finansinspektionen kan förordna att handeln ska avbrytas eller avslutas på en annan i Fin-
land verksam reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller organiserad handels-
plattform, eller förordna att en systematisk internhandlare ska avbryta eller avsluta handeln 
med samma finansiella instrument eller med relaterade derivat, om orsaken till avbrytandet el-
ler avslutandet är

1) misstänkt marknadsmissbruk,
2) ett uppköpserbjudande, eller
3) undanhållande av insiderinformation om emittenten eller det finansiella instrumentet i 

strid med artiklarna 7 och 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning.
En börs kan be Finansinspektionen fastställa ett sådant beslut om avbrytande av handeln 

som avses i 1, 2 eller 4 mom. Finansinspektionen ska, efter att ha fått en sådan begäran, utan 
obefogat dröjsmål besluta om den ska fastställa börsens beslut om avbrytande av handeln. Om 
Finansinspektionen inte fastställer börsens beslut ska börsen utan onödigt dröjsmål fortsätta 
handeln med det finansiella instrumentet. 

Emittenten av finansiella instrument som är föremål för börshandel har rätt att hänskjuta be-
slut som börsen fattat med stöd av 1 eller 5 mom. till Finansinspektionen inom 30 dagar från 
beslutet. Registrerade föreningar vars syfte är att bevaka investerarnas intressen och likaså så-
dana för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsinnehavare som avses i lagen 
om ombud för obligationsinnehavare (574/2017) samt investerare som äger sådana finansiella 
instrument eller till sådana berättigande finansiella instrument har, om detta beslutats vid obli-
gationsinnehavarnas möte, rätt att hänskjuta börsens beslut med stöd av 1 eller 2 mom. till Fi-
nansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen om 
att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen. Börsens beslut att avsluta handeln får verk-
ställas trots att det hänskjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller be-
svärsmyndigheten beslutar något annat. 
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Börsen ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln eller 
om fortsatt handel med finansiella instrument. Dessutom ska börsen underrätta Finansinspekt-
ionen om beslutet och, om beslutet gäller derivat som avses i 4 mom. andra meningen, också 
Energimyndigheten. 

Bestämmelser om börsens skyldighet att underrätta Finansinspektionen om att det inte 
längre handlas med ett finansiellt instrument eller om att instrumentet inte längre är föremål 
för handel, finns dessutom i artikel 4 i EU:s marknadsmissbruksförordning. 

12 §

Finansinspektionens befogenheter att avbryta, avsluta eller förbjuda handel med finansiella 
instrument

Trots vad som föreskrivs i 11 § kan Finansinspektionen ålägga en börs att avbryta eller av-
sluta handeln eller förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument, om det vid 
handeln, i samband med informationsskyldigheten om instrumenten eller vid fullgörande av 
informationsskyldigheten som gäller upptagandet till handel vidtas åtgärder som väsentligen 
strider mot denna lag, EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, EU:s mark-
nadsmissbruksförordning, värdepappersmarknadslagen eller bestämmelser eller föreskrifter 
som har utfärdats med stöd av dem eller mot börsreglerna eller om det finns något annat sär-
skilt tungt vägande skäl. 

Ett sådant förbud får dock inte utfärdas om det medför avsevärd skada för investerarna eller 
leder till att finansmarknaden inte fungerar korrekt. Finansinspektionen ska före beslutet höra 
börsen, om inte annat följer av ärendets brådskande natur eller av något annat särskilt skäl.

13 §

Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten

Finansinspektionen ska omedelbart offentliggöra beslut som avses i 11 och 12 §.
Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och 

övriga EES-staters behöriga tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen om beslut 
som avses i 11 och 12 §. 

Om det är fråga om ett beslut som avses i 11 § 4 mom. ska Finansinspektionen vid behov 
underrätta också Energimyndigheten om beslutet. 

Om en EES-stats myndighet som motsvarar Finansinspektionen har meddelat Finansinspekt-
ionen att den har avbrutit eller avslutat handeln med ett finansiellt instrument som är föremål 
för handel på en reglerad marknad och samma finansiella instrument eller relaterade derivat är 
föremål för handel på en börs, på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform eller 
hos en systematisk internhandlare i Finland, ska Finansinspektionen förbjuda handel under 
avbrottstiden eller förordna att den avslutas. Ett sådant förbud kan emellertid inte utfärdas om 
det medför betydande olägenhet för investerarna eller för finansmarknadens funktion.

14 §

Avnotering av värdepapper

På avnotering av värdepapper från börslistan tillämpas vad som i 11 § föreskrivs om avslu-
tande av handel.

Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper och börsens beslut att med 
anledning av emittentens ansökan avstå från att avnotera värdepapper upptaget till prövning av 
Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. En registrerad förening vars syfte är att be-
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vaka investerarnas intressen och för obligationslånet i fråga utsedda ombud för obligationsin-
nehavare, om detta har beslutats vid obligationsinnehavarnas möte, samt investerare som äger 
sådana värdepapper eller till sådana berättigande värdepapper har rätt att få börsens beslut om 
avnotering upptaget till prövning av Finansinspektionen inom 30 dagar från beslutet. Finans-
inspektionen ska underrätta börsen om att ärendet har hänskjutits till Finansinspektionen.

15 §

Rätt att verka som handelspart

En börs ska som handelsparter godkänna finländska tillhandahållare av investeringstjänster 
och sådana tillhandahållare av investeringstjänster som har motsvarande auktorisation i en an-
nan EES-stat och uppfyller de krav som följer av lag och börsreglerna.

Andra personer med säte i en EES-stat ska godkännas som handelsparter, om de uppfyller 
de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens 
tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat 
sig verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess 
tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för 
att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument. 

En börs kan godkänna också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska tillhandahållare av 
investeringstjänster eller andra personer som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav 
som följer av lag, Finansinspektionens föreskrifter och börsreglerna. 

Utöver vad som i de börsregler som avses i 6 § föreskrivs om återkallelse av godkännanden 
av handelsparter ska en börs för viss tid eller tills vidare återkalla ett godkännande av en han-
delspart, om Finansinspektionen av vägande skäl beslutar att kräva detta. Finansinspektionen 
ska före beslutet höra börsen och handelsparten, om inte annat följer av ärendets brådskande 
natur eller någon annan särskild orsak. 

En börs ska underrätta Finansinspektionen om att en handelspart godkänts och om återkal-
lelse av godkännandet samt årligen överlämna en lista över handelsparter. 

Sådana i 1—3 mom. avsedda personer vars godkännande som handelspart har återkallats har 
rätt att till Finansinspektionen hänskjuta ett i 6 § 1 mom. 4 punkten avsett beslut om återkal-
lelse som börsen fattat inom 30 dagar från beslutet. Finansinspektionen ska underrätta börsen 
om att ärendet hänskjutits dit. Börsens beslut om återkallelse får verkställas trots att det hän-
skjutits till Finansinspektionen, om inte Finansinspektionen eller besvärsmyndigheten beslutat 
något annat.

16 §

Begränsning av blankning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella 
instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen. 

17 §

Marknadsgarantavtal

En börs ska ingå ett skriftligt marknadsgarantavtal med en handelspart som bedriver en 
marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad. Börsen ska säkerställa att ett tillräckligt antal 
handelsparter kan bli avtalsparter, om detta är motiverat med tanke på handelns art och om-
fattning. 

I det avtal som avses i 1 mom. ska åtminstone specificeras
1) bindande offerter,
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2) tillförsel av likviditet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet,
3) alla incitament i form av rabatter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt 

andra rättigheter i anslutning till deltagandet i börssystemet.
Börsen ska övervaka att värdepappersföretaget iakttar avtalet som avses i denna paragraf.
Börsen ska utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och 

vid behov förse Finansinspektionen med ytterligare upplysningar.

18 §

Algoritmisk handel

En börs ska ha tillgång till effektiva system och interna förfaranden för att 
1) säkerställa att börsens handelsparter testar algoritmiska handelssystem,
2) förebygga och hantera otillbörliga handelsförhållanden som orsakas av algoritmiska han-

delssystem.
Börsen ska säkerställa att dess regler om samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa 

och icke-diskriminerande. 
Börsen ska kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel och 

vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat 
de orderna. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den informationen tillgänglig 
för Finansinspektionen.

19 §

Direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats

En börs kan tillåta att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i egenskap av handels-
part erbjuder en kund direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats. Med direkt elektroniskt 
tillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas 
handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument 
direkt till handelsplatsen.

En börs ska se till att lämpliga kriterier tillämpas kunder som ges direkt elektroniskt tillträde 
till börsens system.

En börs handelsparter ansvarar för order och affärer som utförs med användning av direkt 
elektroniskt tillträde. 

En börs ska ha system och interna förfaranden varmed den kan särskilja och vid behov 
stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt tillträde 
och varmed börsen avbryter eller avslutar direkt elektroniskt tillträde som erbjuds av en han-
delspart, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som föreskrivs i denna paragraf.

20 §

Tick-size

En börs ska ha lämpliga arrangemang när det gäller tick-size för finansiella instrument. Bör-
sen ska kalibrera reglerna för tick-size så att de återspeglar det finansiella instrumentets likvi-
ditetsprofil och den genomsnittliga spreaden mellan köp- och säljkurs samt på lämpligt sätt ju-
stera tick-size för varje finansiellt instrument.

RP 151/2017 rd



312

21 §

Synkronisering av klockor

Alla handelsplatser och deras handelsparter ska synkronisera de klockor som används för att 
registrera datum och tid för varje händelse som ska rapporteras. 

22 §

Kortvariga handelsavbrott

En börs ska för undvikande av betydande handelsstörningar ha adekvata system och interna 
förfaranden för att 

1) tillfälligt stoppa eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett fi-
nansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad under en kort period, 

2) för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.
En börs ska säkerställa att parametrarna för att stoppa handeln är kalibrerade på ett sätt som 

beaktar 
1) likviditeten för olika tillgångskategorier,
2) marknadsmodellens art, och 
3) olika typer av användare av marknadsmodellen.
En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen rapportera parametrarna för att 

stoppa handeln och alla betydande ändringar av de parametrarna. Finansinspektionen ska rap-
portera informationen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

En börs ska underrätta Finansinspektionen om avbrott i handeln, om börsen på ett sätt som 
är avgörande för likviditeten är en reglerad marknad för det finansiella instrumentet. Finansin-
spektionen ska underrätta behöriga myndigheter om avbrottet. 

23 §

Avvisande av order

En börs ska ha system och förfaranden för att kunna avvisa order som överskrider förutbe-
stämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktiga.

24 §

Clearing och avveckling av transaktioner

En börs ska ordna ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktioner på en reglerad 
marknad. Parterna ska ges faktiskt och icke-diskriminerande tillträde till clearing- och av-
vecklingssystemen. 

Om en börs för clearingen och avvecklingen anlitar en central motpart enligt lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksamhet, ska börsen, värdepapperscentralen enligt den 
lagen och den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabi-
liteten på finansmarknaden inte äventyras. 

Börsen ska i god tid på förhand informera finansministeriet, Finlands Bank och Finansin-
spektionen om ändringar i arrangemang som gäller clearing och avveckling av transaktioner. 
Finansinspektionen kan förbjuda börsen att för clearingen och avvecklingen anlita en i en an-
nan EES-stat etablerad central motpart eller värdepapperscentral, om detta sannolikt skulle 
äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på finansmarknaden. 
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I artikel 29 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om 
börsens skyldighet att anlita en central motpart för clearing och avveckling av derivattransakt-
ioner.

25 §

Handelsparters rätt att välja värdepapperscentral

En handelspart har rätt att för clearing och avveckling anlita också en annan värdepappers-
central än den värdepapperscentral som börsen anlitar för att fullgöra skyldigheter som följer 
av transaktioner på en reglerad marknad, om samarbetet mellan börsen och de nämnda värde-
papperscentralerna är ordnat på ett sådant sätt att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på 
finansmarknaden inte äventyras.

En handelspart som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand under-
rätta börsen, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. I anmälan ska det redogöras för 
samarbetsarrangemang som tryggar handelns tillförlitlighet och stabiliteten på finansmark-
naden.

Finansinspektionen kan förbjuda handelsparter att anlita en annan värdepapperscentral som 
avses i 1 mom., om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på 
finansmarknaden. 

26 §

Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

En börs ska ha system och arrangemang som gör det möjligt att begränsa handeln med råva-
ruderivat samt med utsläppsrätter och derivat av dessa och att av handelsparterna få informat-
ion om sådan handel. Positionslimiterna och positionshanteringskontrollerna ska vara transpa-
renta och icke-diskriminerande. 

En börs kan kräva att en handelspart tillfälligt eller permanent avslutar eller minskar en po-
sition i finansiella instrument eller säljer finansiella instrument till ett överenskommet pris och 
i en överenskommen omfattning.

Om en handelspart inte samtycker till börsens krav enligt 2 mom. kan börsen för handelspar-
tens räkning vidta de nödvändiga åtgärder som avses i momentet. 

Börsen ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om de system och ar-
rangemang som avses 1 mom.

27 §

Finansinspektionens rätt att få data om orderboken

En börs ska utan obefogat dröjsmål på begäran förse Finansinspektionen med data om or-
derboken.

28 §

Handelsavgifter

De avgifter som en börs tar ut ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Börsen ska se 
till att uppgifter om hur avgifterna fastställs är offentligt tillgängliga.

En börs kan ta ut högre avgifter
1) för order som senare annulleras,
2) hos handelsparter av vilkas order en stor del annulleras,
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3) hos handelsparter som tillämpar en teknisk för algoritmisk högfrekvenshandel.
Om en börs beviljar handelsrabatter ska den som vederlag införa marknadsgarantskyldighet-

er i enskilda aktier eller i en lämplig aktiekorg.
Avgifterna får inte skapa incitament för att lägga order eller utföra transaktioner på ett sätt 

som bidrar till otillbörliga handelsförhållanden eller marknadsmissbruk.

29 §

Skyldighet att göra insideranmälan

En börsinsider ska i enlighet med 30 § till börsens insiderregister som avses i 31 § anmäla 
uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i 
fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplatt-
form i Finland, nedan insideranmälan. 

Med börsinsider avses 
1) medlemmarna och suppleanterna i en börs styrelse och förvaltningsråd, börsens verkstäl-

lande direktör och dennes ställföreträdare samt börsens revisorer, revisorssuppleanter och de 
anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av börsen. 

2) andra börsanställda som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har till-
gång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom.

30 §

Insideranmälan

En börsinsider ska göra insideranmälan inom 14 dagar efter sin utnämning till ett uppdrag 
som avses i 29 § 2 mom. 

I insideranmälan ska nämnas 
1) omyndig vars intressebevakare insidern är,
2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt 

eller indirekt har bestämmande inflytande,
3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations 

eller stiftelses innehav av aktier och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna, 
när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handels-
plattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta börsen om 
1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punk-

ten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,
2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.
De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller 

bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bo-
stadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisat-
ioner som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansi-
ella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation nämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller 
stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värde-
andelssystemet kan börsen organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna 
ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.
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31 §

Börsens insiderregister

En börs ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 30 § (börsens insiderregis-
ter), varav det för varje insider framgår de uppgifter och finansiella instrument som ägs av in-
sidern, en omyndig som avses i 29 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som 
avses i 29 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i den momentet samt speci-
ficerade förvärv och avyttringar.

Om anmälningar görs i enlighet med 30 § 6 mom. kan börsens insiderregister till denna del 
bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av börsens insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som 
registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot er-
sättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning 
och adress och andra fysiska personers än i insiders namn är dock inte offentliga.

32 §

Börsverksamhet i andra EES-stater

En börs som har för avsikt att erbjuda tillhandahållare av investeringstjänster eller andra 
personer som är etablerade i en annan EES-stat möjlighet att direkt bedriva handel på en regle-
rad marknad ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska inne-
hålla närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel enligt planerna kom-
mer att erbjudas.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra inform-
ationen till den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den EES-stat där de 
tillhandahållare av investeringstjänster eller andra personer är etablerade som börsen planerar 
att erbjuda möjlighet att direkt bedriva handel.

Finansinspektionen ska på begäran av motsvarande behöriga myndighet i den andra EES-
staten meddela den myndigheten vilka i den andra staten etablerade tillhandahållare av inve-
steringstjänster eller andra personer som börsen har godkänt som handelsparter.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade han-
delsplattformar som drivs av börsen.

33 §

Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-
heten

Finansministeriet ska i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument föra 
en förteckning över reglerade marknader för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Fi-
nansministeriet ska sända förteckningen till övriga EES-stater och till Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten för kännedom, om det i samband med att reglerna fastställdes 
kunde säkerställas att handeln på en reglerad marknad uppfyller informationskraven. På 
samma sätt ska ändringar i förteckningen anmälas.

Finansinspektionen ska minst en gång per år i enlighet med direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument tillställa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten analyser 
och information om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad.
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34 §

Marknadsföring

En reglerad marknad får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller 
genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter det att den lämnats och 
som kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i till-
räcklig utsträckning.

35 §

Handelskalender

Finansinspektionen ska på sin webbplats lägga ut en kalender varav det framgår vilka dagar 
handel bedrivs på en reglerad marknad som drivs av en börs.

36 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om 
1) innehållet i insideranmälningar som avses i 30 § och hur de ska göras,
2) innehållet i börsens insiderregister som avses i 31 § och hur uppgifterna ska registreras.
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en börs 

kan bevilja en person som avses i 15 § rätt att verka som handelspart. Föreskrifterna ska i till-
räcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få uppgifter om handelsparternas kun-
der.

4 kap.

Utländska börsers verksamhet i Finland

1 §

Börser i andra EES-stater 

Innan en marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i en annan EES-
stat får erbjuda en i Finland etablerad tillhandahållare av investeringstjänster eller en annan 
person möjlighet att direkt bedriva handel på en reglerad marknad, ska den behöriga myndig-
heten i den stat som auktoriserat marknadsoperatören göra en anmälan om saken till Finansin-
spektionen. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handels-
plattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer.

2 §

Tredjelandsbörser

En marknadsoperatör som motsvarar en börs och som är auktoriserad i ett tredjeland, nedan 
kallad tredjelandsbörs, får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade till-
handahållare av investeringstjänster eller andra personer möjlighet att direkt delta i handel 
som motsvarar handel på en reglerad marknad.

RP 151/2017 rd



317

3 §

Ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser

Till en tillståndsansökan enligt 2 § ska i fråga om tredjelandsbörsen fogas en verksamhets-
plan och tillräckliga utredningar om

1) ägande,
2) ledning och revisorer,
3) intern kontroll och riskhantering,
4) hantering av eventuella intressekonflikter och bindningar,
5) ekonomiska verksamhetsförutsättningar,
6) lagstiftningen och tillsynen över värdepappersmarknaden i tredjelandsbörsens hemstat.

4 §

Beviljande av tillstånd till tredjelandsbörser

Finansministeriet kan bevilja en tredjelandsbörs i 2 § avsett tillstånd, om
1) den lagstiftning som tillämpas på börsen i dess hemstat motsvarar internationellt god-

kända rekommendationer om tillsyn över värdepappersmarknaden och förhindrande av krimi-
nellt utnyttjande av det finansiella systemet,

2) börsens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, interna kontroll och riskhantering, han-
tering av eventuella intressekonflikter och bindningar samt ägarnas och ledningens lämplighet 
och tillförlitlighet inte väsentligt avviker från kraven i denna lag,

3) börsen övervakas tillräckligt effektivt i dess hemstat,
4) verksamheten inte äventyrar investerarnas intressen i Finland.
Innan tillstånd beviljas ska tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat och Finansin-

spektionen underteckna ett protokoll om tillsynen över den börsen enligt 66 § i lagen om Fi-
nansinspektionen.

Finansministeriet får efter att ha hört sökanden förena tillståndet med sådana begränsningar 
och villkor för verksamheten som behövs för handelns tillförlitlighet och stabiliteten på fi-
nansmarknaden.

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens 
hemstat, Finlands Bank och Finansinspektionen att yttra sig om ansökan.

5 §

Återkallelse av tillstånd och avbrytande av verksamhet

I fråga om återkallelse av tredjelandsbörsers tillstånd och avbrytande av sådana börsers 
verksamhet i Finland gäller på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § om återkal-
lelse av en börs verksamhetstillstånd och i 2 kap. 15 § om avbrytande av börsens verksamhet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. ska finansministeriet in-
nan det fattar beslut enligt 1 mom. ge tillsynsmyndigheten i tredjelandsbörsens hemstat till-
fälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. 

6 §

Marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilate-
ral eller en organiserad handelsplattform

Bestämmelserna i 2—5 § om tredjelandsbörser, ansökan om tillstånd för tredjelandsbörser, 
beviljande av tillstånd till sådana börser samt återkallelse av tillstånd och avbrytande av verk-
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samhet ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tred-
jeland som motsvarar en multilateral eller en organiserad handelsplattform.

5 kap.

Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

Allmänna krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

1 §

Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar

En multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform kan i enlighet med 
detta kapitel drivas endast av en börs, ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepap-
persföretag och av ett tredjelandsföretags filial samt av ett kreditinstitut som avses i kreditin-
stitutslagen och av en filial till ett tredjelands kreditinstitut som i Finland driver en multilateral 
handelsplattform. 

Vad som i 3 kap. 12—14, 16, 22, 26 och 27 § föreskrivs om börser eller reglerade mark-
nader gäller också multilaterala och organiserade handelsplattformar och deras operatörer. 

Vad som i 2 kap. 15—18 § föreskrivs om börser och om personer som hör till en börs för-
valtningsorgan eller anställda ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ord-
nar multilateral handel och deras förvaltningsorgans medlemmar och anställda när en sådan 
operatör fullgör uppgifter enligt denna lag.

Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser gäller också marknads-
platsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserade handel. 

Utöver vad som i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 § 3 mom., 7 a 
kap. och 9 kap. 1, 4 och 4 a § 3 mom. samt 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster 
föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet gäller detta också marknads-
platsoperatörer som ordnar multilateral och organiserade handel.

I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala 
handelsplattformar får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknads-
sed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

2 §

Regler för multilaterala och organiserade handelsplattformar

För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska upprättas transparenta regler för 
vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilka finansiella instrument som får omsättas i 
dess system, i syfte att säkerställa en rättvis och välordnad handel. Inom handelssystemet ska 
order utföras effektivt på objektiva grunder så att systemets tekniska operationer hanteras kor-
rekt och effektiva kompletterande åtgärder vidtas för att hantera riskerna för systemavbrott.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska upprätta och 
ge allmänheten tillgång till regler åtminstone om

1) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel,
2) hur handeln sker,
3) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas,
4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har,
5) vilka påföljder som kan påföras handelsparter för överträdelse av reglerna och hur påfölj-

derna bestäms.

RP 151/2017 rd



319

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel driver en 
multilateral handelsplattform där värdepapper tas upp till handel på ansökan av emittenten, 
ska reglerna utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ange

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörande av skyldigheter enligt denna 
lag, enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och 
enligt reglerna för den multilaterala handelsplattformen gäller för eller annars ställs på värde-
pappersemittenter och deras förvaltning,

2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs,
3) hur bolagsprospekt om värdepapper och emittenter upprättas och offentliggörs, om ett så-

dant prospekt som avses i 3—5 kap. i värdepappersmarknadslagen inte behöver offentliggöras 
över värdepapperen,

4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter för överträdelse av reglerna och 
hur påföljderna bestäms.

En marknadsplatsoperatör som ordnarmultilateral eller organiserad handel ska tillställa Fi-
nansinspektionen reglerna och ändringar i dem i god tid innan de träder i kraft. Finansinspekt-
ionen ska kontrollera att reglerna uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom.

3 §

Marknadsplatsoperatörers informationsskyldighet

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhandahålla 
tillräcklig information om finansiella instrument som är föremål för handel eller på något an-
nat sätt se till att det finns tillgång till information, så att handelsparterna kan bilda sig en väl-
grundad uppfattning om de finansiella instrumenten. Informationen ska tillhandahållas med 
beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos de finansiella instrumenten.

4 §

Hantering av intressekonflikter samt tillförlitliga system

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska ha tillräckliga 
system och förfaranden för identifiering och hantering av intressekonflikter som kan ha nega-
tiva följder för handelssystemets, handelsparternas och användarnas verksamhet och äventyra 
systemets kontinuitet. 

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska iaktta vad som 
i 3 kap. 18—21, 23, 24 och 29 § föreskrivs om handelssystems motståndskraft, tick-size och 
elektronisk handel och ska ha infört alla de effektiva system, förfaranden och arrangemang 
som krävs för att göra detta.

5 §

Upptagande av finansiella instrument till handel

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral organiserad handel kan ta upp finansiella 
instrument till handel, om tillgången till information om instrumenten kan tryggas i enlighet 
med 3 §. Värdepapper kan inte tas upp till handel på ansökan av emittenten om inte tillräcklig 
information om värdepapperen och emittenten finns tillgänglig för organisering av tillförlitlig 
handel. 

Värdepapper som tagits upp till handel på en reglerad marknad kan på ansökan av emitten-
ten eller utan emittentens samtycke tas upp till handel på en annan marknad.
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Emittenten ska med en marknadsplatsoperatör ordnar multilateral eller organiserad handel 
ingå ett skriftligt avtal om upptagande av värdepapperen till handel och i avtalet förbinda sig 
att iaktta de regler som avses i 2 § 2 mom.

Om värdepapper har tagits upp till handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i 
reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen åläggas informationsskyl-
dighet. Om värdepapper som har upptagits till handel på en reglerad marknad också omsätts 
på en multilateral eller en organiserad handelsplattform utan emittentens samtycke, ska emit-
tenten inte omfattas av någon skyldighet att offentliggöra finansiell information om värdepap-
peren - inför emissionen, fortlöpande eller separat vid särskilda tillfällen - som gäller den mul-
tilaterala eller den organiserade handelsplattformen.

Bestämmelser om skyldigheten för en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller 
organiserad handel att underrätta Finansinspektionen om varje finansiellt instrument för vilket 
det lämnats in en ansökan om upptagande till handel på deras handelsplatser eller som har ta-
gits upp till handel eller som handlas för första gången finns i artikel 4 i EU:s marknadsmiss-
bruksförordning.

6 § 

Rätt att verka som handelspart

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska för tillgång till 
deras system upprätta, offentliggöra, upprätthålla och genomföra transparenta och icke-
diskriminerande regler, grundade på objektiva kriterier.

7 §

Säkerställande av en välordnad och kontinuerlig handel

För multilaterala och organiserade handelsplattformar ska inrättas adekvata arrangemang för 
att säkerställa en välordnad handel samt effektiva beredskapsåtgärder för att säkerställa han-
delns kontinuitet i störningssituationer och hantera riskerna för systemavbrott. 

8 §

Clearing och avveckling av transaktioner

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel ska sörja för 
ändamålsenlig clearing och avveckling av transaktionerna i de multilaterala och organiserade 
handelsplattformarna och informera handelsparterna om deras skyldigheter vid clearingen och 
avvecklingen av transaktioner som genomförts i handelssystemet.

Om en marknadsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar en central motpart enligt la-
gen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, ska marknadsplatsoperatören och 
den centrala motparten ordna sitt samarbete så att handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på 
finansmarknaden inte äventyras. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska i god tid på förhand informera 
finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen om ändringar i arrangemang som 
gäller clearing och avveckling av transaktionerna. Finansinspektionen kan förbjuda en mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att för clearingen och avvecklingen anlita en 
i en annan EES-stat etablerad central motpart eller en annan clearingorganisation eller värde-
papperscentral, om detta sannolikt skulle äventyra handelns tillförlitlighet eller stabiliteten på 
finansmarknaden.
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9 §

Minimiantal handelsparter

Multilaterala och organiserade handelsplattformar ska ha minst tre aktiva handelsparter som 
var och en har möjlighet att interagera med alla de andra när det gäller prisbildningen.

10 §

Positionslimiter och kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

Vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om positionslimiter och kontroller av positionshantering 
inom råvaruderivat ska tillämpas också på operatören av en multilateral eller organiserad han-
delsplattform. 

11 §

Avbrytande, avslutande och förbjudande av handel

Vad som i 3 kap. 11—13 § föreskrivs om avbrytande, avslutande och förbjudande av handel 
på en reglerad marknad ska tillämpas också på multilaterala och organiserade handelsplatt-
formar.

Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral eller en organiserad 
handelsplattform ska omedelbart iaktta Finansinspektionens beslut enligt 3 kap. 13 § i denna 
lag om att avbryta eller avsluta handeln med finansiella instrument. 

12 §

Begränsning av blankning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att tillfälligt begränsa blankning av finansiella 
instrument vid betydande prisfall finns i artikel 23 i blankningsförordningen. 

13 §

Marknadsplatsoperatörens tillsynsuppgifter

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska avsätta till-
räckliga tillsynsresurser för att säkerställa efterlevnaden av denna lag, värdepappersmarknads-
lagen och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem samt reglerna för den 
multilaterala eller organiserade handelsplattformen. De ska tillräckligt effektivt följa givna, 
annullerade och utförda transaktionsorder. 

Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel ska utan dröjsmål 
informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag, mot vär-
depappersmarknadslagen eller mot bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd 
av dem eller mot reglerna för den multilaterala eller organiserade handelsplattformen, avviker 
från det normala eller förfaranden som kan misstänkas strida mot EU:s marknadsmissbruks-
förordning eller orsaka störningar som berör ett finansiellt instrument eller hela marknaden. 

Finansinspektionen ska till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga 
EES-staters behöriga myndigheter vidarebefordra information som den fått med stöd av 2 
mom. Förfaranden som eventuellt innebär överträdelse av marknadsmissbruksförordningen 
ska emellertid rapporteras endast om Finansinspektionen är av den uppfattningen att det skett 
en överträdelse av förordningen. 
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I artikel 16.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning föreskrivs om förhindrande och upptäckt 
av marknadsmissbruk.

14 §

Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska tillhanda-
hålla Finansinspektionen tillräcklig information om handelssystemets funktion, eventuella 
kopplingar till ett annat multilateralt system eller till en systematisk internhandlare som ägs av 
samma operatör samt uppgifter om handelsplattformens ägare, deltagare och användare.

15 §

Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappersmarknads- och marknadsmyndig-
heten att den beviljat tillstånd för en multilateral eller en organiserad handelsplattform och, på 
begäran av myndigheten, överlämna information som den med stöd av 3 kap. 3 § fått i sam-
band med tillsynen. 

16 §

Avbrytande av verksamhet

Finansministeriet kan förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller 
organiserad handel för viss tid ska avbryta verksamheten på den multilaterala eller organise-
rade handelsplattformen, om det i marknadsplatsoperatörens verksamhet har konstaterats 
oskicklighet eller vårdslöshet eller om det har förekommit störningar i omsättningen av de fi-
nansiella instrument som är föremål för handel och det är uppenbart att fortsatt verksamhet 
allvarligt kan skada finansmarknadens tillförlitlighet eller stabilitet eller investerarnas ställ-
ning.

Finansministeriet ska innan det fattar beslut enligt 1 mom. höra marknadsplatsoperatören 
som ordnar multilateral eller organiserad handel och be Finlands Bank och Finansinspektionen 
om yttranden, om inte något annat följer av ärendens brådskande natur.

17 §

Marknadsföring

En multilateral eller organiserad handelsplattform får inte marknadsföras med osann eller 
vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är 
otillbörliga.

Information vars osanna eller vilseledande karaktär framgår efter att den lämnats och som 
kan ha väsentlig betydelse för investerare ska utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräck-
lig utsträckning.
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18 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknads-
platsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person 
som avses i 6 § 2 mom. som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga 
Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder.

Särskilda krav för multilaterala handelsplattformar

19 §

Ordnande av multilateral handel

Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som ordnar multilateral handel ska utöver vad 
som föreskrivs i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 § 3 mom., 7 a 
kap. och 9 kap. 1, 4 och 4 a § 3 mom. samt i 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjäns-
ter och om uppfyllande av krav som föreskrivs i denna lag införa och verkställa icke-
diskriminerande bestämmelser om utförande av order inom systemet. 

Reglerna om tillträde till en multilateral handelsplattform ska uppfylla de krav som före-
skrivs i 3 kap. 15 § i denna lag.

20 §

Verksamhetens tillförlitlighet

Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform 
ska förvissa sig om att de 

1) har tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker den är exponerad för, vidtar 
lämpliga åtgärder och inför system för att identifiera alla betydande risker för dess verksamhet 
och vidtar effektiva åtgärder för att reducera sådana risker, 

2) har vidtagit verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de 
transaktioner som utförs i dess system, och 

3) vid tidpunkten för auktorisationen och därefter har tillräckliga finansiella resurser för att 
goda förutsättningar ska föreligga för att den ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten 
och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och till sammansättning-
en och graden av dess riskexponering. 

På sådana transaktioner som i enlighet med reglerna för en multilateral handelsplattform har 
genomförts mellan medlemmar eller deltagare eller mellan den multilaterala handelsplattfor-
men och dess medlemmar eller deltagare ska inte tillämpas de förfaranden som avses i 10 kap. 
2 och 4—9 § i lagen om investeringstjänster. Medlemmarna eller deltagarna i en multilateral 
handelsplattform ska emellertid mot sina kunder uppfylla sina ovan nämnda förpliktelser en-
ligt 10 kap. 2 och 4—9 § i lagen om investeringstjänster då de på sina kunders vägnar utför 
order i en multilateral handelsplattforms system. 

21 §

Kundorder

Värdepappersföretag eller marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform 
får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad 
principalhandel. 
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Särskilda krav för organiserade handelsplattformar 

22 §

Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska förhindra att det på en organi-
serad handelsplattform utförs kundorder för egen räkning eller med utnyttjande av eget kapital 
hos operatören eller hos en enhet i samma koncern. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte handel för egen räkning genom matchad prin-
cipalhandel om huvudmannen har gett sitt samtycke och det inte är fråga om derivat som har 
förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får bedriva annan handel för egen 
räkning än genom sådan matchad principalhandel som aves i 2 mom. endast i fråga om obli-
gationer för vilka det saknas en likvid marknad. 

23 §

Begränsning av matchad principalhandel

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får genom matchad principalhan-
del bedriva handel endast med finansiella instrument som enligt definitionen i 1 kap. 2 § 1 
mom. 11 punkten i denna lag kan vara föremål för handel på en organiserad handelsplattform 
och endast med kundens samtycke. 

24 §

Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare

En organiserad handelsplattform och en systematisk internhandlare får inte drivas inom en 
och samma juridiska person. En organiserad handelsplattform får inte anslutas till en systema-
tisk internhandlare på ett sådant sätt att order på den organiserade handelsplattformen och or-
der och bud hos en internhandlare interagerar. En organiserad handelsplattform får inte heller 
anslutas till en annan organiserad handelsplattform på ett sådant sätt att interaktion mellan or-
der på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs. 

25 §

Anlitande av oberoende marknadsgarant

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får anlita en annan tillhandahål-
lare av investeringstjänster för att på oberoende grund bedriva verksamhet som marknadsga-
rant på den organiserade handelsplattformen. En tillhandahållare av investeringstjänster ska 
inte anses bedriva verksamhet på oberoende grund om det har betydande bindningar till den 
marknadsplatsoperatören. 
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26 §

Diskretionärt genomförande av order

Med beaktande av vad som i 1—18 § och i 10 kap. 8 § i lagen om investeringstjänster före-
skrivs om handel på en multilateral handelsplattform och om omsorgsfullt genomförande av 
transaktioner, ska order vid organiserad handel utföras på diskretionär grund. En marknads-
platsoperatör som ordnar organiserad handel ska endast handla diskretionärt i ett eller båda 
följande fall:

1) vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på den organiserade handelsplattformen 
som den driver,

2) vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder med de övriga order som finns till-
gängliga i systemet vid en viss tidpunkt, under förutsättning att detta överensstämmer med de 
specifika instruktionerna från en kund och med dess skyldigheter i enlighet med 10 kap. 8 § i 
lagen om investeringstjänster.

För det system som matchar kundorder får värdepappersföretaget eller marknadsoperatören 
som driver den organiserade handelsplattformen besluta huruvida, när och hur mycket av två 
eller flera order den vill matcha inom systemet. I enlighet med 22—25 § och utan att det på-
verkar tillämpningen av 22 § 3 mom. får värdepappersföretaget eller marknadsoperatören, 
med hänsyn till ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument, 
underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompa-
tibla köp- och säljintressen i en transaktion.

27 §

Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska i tillräcklig utsträckning in-
formera Finansinspektionen om den diskretionära bedömningen vid utförande av order och 
om hur två eller flera order kommer att matchas mot varandra

Den behöriga myndigheten får antingen när ett värdepappersföretag eller en marknadsopera-
tör begär auktorisation för att driva en organiserad handelsplattform eller från fall till fall be-
gära en detaljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en 
reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare, hur 
denna diskretionära bedömning kommer att ske, särskilt när en order till den organiserade 
handelsplattformen kan dras tillbaka och när och hur två eller flera kundorder kommer att 
matchas mot varandra inom den organiserade handelsplattformen. Dessutom ska värdepap-
persföretaget eller marknadsoperatören som driver en organiserad handelsplattform lämna in-
formation till den behöriga myndigheten om hur den använder sig av handel genom matchad 
principalhandel. Den behöriga myndigheten ska övervaka värdepappersföretagets eller mark-
nadsoperatörens deltagande i matchad principalhandel för att säkerställa att detta fortsätter 
vara förenligt med definitionen av sådan handel och att dess deltagande i matchad principal-
handel inte ger upphov till intressekonflikter mellan värdepappersföretaget eller marknadsope-
ratören och deras kunder. 

28 §

Tillämpning av kundskyddsbestämmelserna i lagen om investeringstjänster vid organiserad 
handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska säkerställa att på de transakt-
ioner som genomförs inom dess handelssystem på motsvarande sätt tillämpas 10 kap. 2 och 
4—9 § i lagen om investeringstjänster.
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6 kap. 

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

1 §

Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan be Finansinspektionen regi-
strera den multilaterala handelsplattformen eller en del av denna som en tillväxtmarknad för 
små och medelstora företag.

Finansinspektionen ska samtycka till begäran om den gör bedömningen att ansökan uppfyll-
ler de krav som föreskrivs i detta kapitel.

2 §

Krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag

En marknadsplatsoperatör som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska 
ha tillräckliga och effektiva system och regler för att säkerställa att följande kriterier är upp-
fyllda:

1) minst hälften av de emittenter vilkas finansiella instrument tas upp till handel på tillväxt-
marknaden för små och medelstora företag ska vara små och medelstora företag. Andelen ska 
vara uppfylld vid ansökningstidpunkten och under varje kalenderår därefter, 

2) lämpliga kriterier har fastställts för det första och fortlöpande upptagandet till handel med 
finansiella instrument på marknaden,

3) vid upptagandet till handel med finansiella instrument på marknaden finns det tillräckligt 
med information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta beslut om att 
investera eller inte investera i de finansiella instrumenten, om inte annat följer av 3—5 kap. i 
värdepappersmarknadslagen eller i ett prospekt om kraven som fastställts någon annanstans i 
lag,

4) det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rapportering som ombe-
sörjs av en emittent på marknaden eller för dennes räkning,

5) på emittenten, personer som har en ledande ställning hos emittenten och på dem närstå-
ende personer tillämpas EU:s marknadsmissbruksförordning,

6) sådana uppgifter lagras som offentliggjorts på grund av emittentens regelbundna eller an-
nan lagstadgad eller på handelssystemets regler baserade informationsskyldighet, 

7) det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och upptäcka mark-
nadsmissbruk på den marknaden, i enlighet med kraven i EU:s marknadsmissbruksförordning.

När det gäller drift av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i övrigt tilläm-
pas vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om drift av en multilateral handelsplatt-
form. 

3 §

Finansinspektionens skyldighet att avregistrera tillväxtmarknader för små och medelstora fö-
retag

Finansinspektionen ska avregistrera en handelsplattform från registret över tillväxtmark-
nader för små och medelstora företag på ansökan av operatören eller om operatören eller till-
växtmarknaden för små och medelstora företag inte längre uppfyller kraven i 2 §. 
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4 §

Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten om registrering och avregistrering av tillväxtmarknader för små och medelstora 
företag.

5 §

Handel på andra tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Finansiella instrument som är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medel-
stora företag får tas upp till handel på en annan tillväxtmarknad för små och medelstora före-
tag om emittenten har informerats om saken och inte motsatt sig detta. Emittenten får inte 
åläggas några krav gällande information eller administration i fråga om motsättandet. 

III AVDELNINGEN

TRANSPARENS I HANDELN SAMT DATARAPPORTERINGSTJÄNSTER

7 kap.

Transparenskrav för handel med finansiella instrument

1 §

EU:s förordning om marknader för finansiella instrument

I avdelningarna II—IV i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns, ut-
över vad som föreskrivs i detta kapitel, bestämmelser om transparenskrav för finansiella in-
strument. 

2 §

Systematiska internhandlares anmälningsskyldighet

En tillhandahållare av investeringstjänster som har för avsikt att inleda eller upphöra med 
verksamhet som systematisk internhandlare med finansiella instrument som är föremål för 
handel på en handelsplats, ska i god tid göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspekt-
ionen. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillhandahållare av investeringstjänster ska tillämpas också 
på utländska EES-filialer.

3 §

Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel

Finansinspektionen kan ålägga en systematisk internhandlare att avbryta interna transaktion-
er med finansiella instrument för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett så-
dant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att denna 
lag, värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller före-
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skrifter överträds vid handeln eller uppfyllandet av informationsskyldigheten i fråga om det 
finansiella instrumentet eller att det finns något annat särskilt vägande skäl att avbryta trans-
aktionerna. 

Finansinspektionen kan förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transakt-
ioner med finansiella instrument, om det vid handeln eller vid uppfyllandet av informations-
skyldigheten i fråga om det finansiella instrumentet vidtas åtgärder som väsentligen strider 
mot denna lag eller värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av dem eller om det finns något annat särskilt vägande skäl att förbjuda 
transaktionerna. 

Om Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 31 § 4 mom. har fastställt en börs beslut att 
avbryta handeln med finansiella instrument eller i enlighet med 2 kap. 31 § 6 mom. ålagt bör-
sen att avbryta handeln med finansiella instrument och dessa är föremål för interna transakt-
ioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumenten i fråga.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om avbrytande och avslutande av handel med fi-
nansiella instrument ska tillämpas också på relaterade derivat, när detta är påkallat för att 
stödja syftet med avbrytande eller avslutande av sådan handel med ett finansiellt instrument 
som avses i 1 mom. 

4 §

Skyldighet att offentliggöra limiterade order

En tillhandahållare av investeringstjänster som på grund av marknadsläget inte omedelbart 
kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för handel på en reglerad 
marknad, till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte 
att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt 
som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. En tillhandahållare av investerings-
tjänster är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har gett uttryckliga in-
struktioner att så inte ska ske. 

En tillhandahållare av investeringstjänster kan anses ha offentliggjort en order på det sätt 
som avses i 1 mom. åtminstone om tillhandahållaren har förmedlat den för offentliggörande på 
en handelsplats. 

Finansinspektionen har rätt att bevilja undantag från skyldigheten att offentliggöra en limite-
rad order då ordern är av större omfattning än vad som enligt artikel 4 i EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument är normalt på marknaden. 

Denna paragraf ska inte tillämpas på sådana transaktioner mellan handelsparter på en börs 
som genomförs på en reglerad marknad. Denna paragraf ska inte heller tillämpas på transakt-
ioner mellan handelsparter på en multilateral handelsplattform eller mellan en marknadsplats-
operatör som ordnar multilateral handel och handelsparter, när det är fråga om transaktioner 
som genomförs på en multilateral handelsplattform. 

5 §

Utförande av transaktioner på en handelsplats

Handelsplatser och systematiska internhandlare ska, i fråga om finansiella instrument som 
omfattas av handelsskyldigheten i artiklarna 23 och 28 i EU:s förordning om marknader för 
finansiella instrument, minst en gång årligen kostnadsfritt offentliggöra data om kvaliteten på 
utförandet av transaktioner på den handelsplatsen. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om handelsplatser ska i fråga om andra finansiella instrument 
än sådana som avses i 1 mom. tillämpas på den plats där transaktionen utförs. 

Efter det att en order har utförts för en kunds räkning ska värdepappersföretaget informera 
kunden om var ordern utfördes. De regelbundna rapporterna ska inbegripa detaljerade uppgif-
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ter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet för utförande när det gäller enskilda finansi-
ella instrument. 

6 §

Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter

En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsope-
ratör som ordnar organiserad handel ska enligt klassificeringen i 7 § varje vecka offentliggöra 
en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kategorierna perso-
ner för de olika råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa som handlas på deras 
handelsplatser. De uppgifter som avses i detta moment ska dessutom rapporteras till Finansin-
spektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 

De uppgifter som räknas upp i 1 mom. ska offentliggöras och rapporteras till myndigheterna 
endast när både antalet personer och deras öppna positioner överskrider de minimitröskelvär-
den som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning. 

En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsope-
ratör som ordnar organiserad handel ska dagligen ge Finansinspektionen en fullständig rapport 
om sina positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som varje medlem, del-
tagare, kund och dessas kunder har på den handelsplatsen. 

Medlemmar av eller deltagare på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar 
samt organiserade handelsplattformars kunder ska åtminstone dagligen till värdepappersföre-
taget eller marknadsoperatören som driver den handelsplatsen rapportera detaljerade uppgifter 
om sina egna positioner som innehas genom kontrakt som handlas på den arbetsplatsen, lik-
som om de positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkun-
den har nåtts. 

Värdepappersföretag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa ut-
anför en handelsplats ska dagligen ge handelsplatsens behöriga myndighet eller den behöriga 
centrala myndigheten en fullständig rapport om sina egna positioner i råvaruderivat, utsläpps-
rätter och derivat av dessa samt om sina positioner som inbegriper ekonomiskt likvärdiga 
OTC-kontrakt, liksom om positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder 
till dess slutkunden har nåtts

7 §

Klassificering av parter

Börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatö-
rer som ordnar organiserad handel ska klassificeras som aktörer som innehar positioner i råva-
ruderivat, utsläppsrätter eller relaterade derivat enligt följande:

1) värdepappersföretag eller kreditinstitut, 
2) investeringsfonder, antingen ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde-

papper (fondföretag) enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG 
2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investe-
ringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), eller en AIF-förvaltare enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och för-
ordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

3) andra finansiella institut, 
4) kommersiella företag, 
5) verksamhetsutövare som avses i lagen om utsläppshandel (311/2011).
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8 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan som avses 
i 2 § samt om arten, omfattningen och sättet för offentliggörande av sådan information om rå-
varuderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som avses i 6 §.

8 kap.

Rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster

1 §

Auktorisation för datarapporteringstjänster

Datarapporteringstjänster får tillhandahållas endast av företag som beviljats auktorisation 
enligt detta kapitel samt av utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster.

2 §

Annat tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster

Trots vad som föreskrivs i 1 § får datarapporteringstjänster tillhandahållas av börser och av 
värdepappersföretag som driver en handelsplats, enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 3 § i lagen 
om investeringstjänster, förutsatt att leverantören uppfyller de krav som föreskrivs i 14—16 § 
och 9 kap. 

Finansinspektionen ska innan sådana tjänster som avses i 1 mom. börjar tillhandahållas sä-
kerställa att leverantören uppfyller de krav för tillhandahållande av tjänster som föreskrivs i 1 
mom. Rätten att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ingå i tjänsteleverantörens aukto-
risation. 

3 §

Ansökan om auktorisation

Finansinspektionen kan på ansökan bevilja auktorisation för datarapporteringstjänster. 
Till ansökan ska fogas leverantörens kontaktuppgifter samt 
1) uppgifter om sökandens och tjänsteleverantörens ägande, 
2) uppgifter om leverantörens ledning och revisorer,
3) en beskrivning av leverantörens interna kontroll och riskhantering,
4) uppgifter om leverantörens finansiella verksamhetsförutsättningar,
5) uppgifter om hur de i denna lag föreskrivna kraven på organisering av verksamheten upp-

fylls samt en verksamhetsplan varav framgår åtminstone vilka typer av tjänster som planeras 
och organisationsstrukturen.

4 §

Beslut om auktorisation

På beslut om auktorisation och överklagande av beslut ska tillämpas vad som i 3 kap. 2 § 1 
mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om verksamhetstillstånd för värdepappersfö-
retag.

RP 151/2017 rd



331

I auktorisationen ska nämnas vilka datarapporteringstjänster som leverantören har rätt att 
tillhandahålla. Finansinspektionen kan efter auktoriseringen på ansökan av tjänsteleverantören 
ändra tillståndet beträffande de tjänster som nämns i den. 

Finansinspektionen har rätt att efter att ha hört sökanden i uppställa sådana begränsningar 
och villkor för datarapporteringstjänsterna som är nödvändiga för tillsynen. 

5 §

Förutsättningar för beviljande av auktorisation 

Auktorisation för datarapporteringstjänster ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det på 
grundval av erhållen utredning kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller de krav som före-
skrivs i 6 § och de krav på bolagets verksamhet som föreskrivs i 13—16 § och 9 kap. 

Auktorisation för datarapporteringstjänster kan beviljas också ett nybildat bolag innan det 
registreras.

6 §

Betydande ägares tillförlitlighet

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av aktiekapitalet i en leverantör av data-
rapporteringstjänster eller en andel som medför minst tio procent av det röstetal som samtliga 
aktier medför måste vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig anses inte den vara som 
1) under de fem senaste åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de 

tre senaste åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att han eller hon 
är uppenbart olämplig som ägare i tjänsteleverantören, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i 
en leverantör av datarapporteringstjänster. 

Tidsfristen som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft 
till tidpunkten då uppdraget tas emot. Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vun-
nit laga kraft får den dömde dock fortsätta att utöva beslutanderätt som ägare i leverantören av 
datarapporteringstjänster, om detta kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en 
samlad bedömning av den dömdes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen 
och andra inverkande omständigheter. 

7 §

Rapportering av väsentliga förändringar

En leverantör av datarapporteringstjänster ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga 
förändringar i de förutsättningar för auktorisationen som avses i 4 §, innan förändringarna ge-
nomförs.

8 §

Auktorisation för europabolag

Auktorisation ska även beviljas europabolag som avses i europabolagsförordningen, om bo-
laget har fått motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att i enlighet 
med artikel 8 i förordningen flytta sitt säte till Finland. Finansinspektionen ska begära ett ytt-
rande om ansökan av den mot Finansinspektionen svarande myndighet som övervakar värde-
pappersmarknaden i europabolagets hemstat. Detsamma gäller när ett europabolag bildas ge-
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nom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europa-
bolag i Finland. 

9 §

Registrering av auktorisationer

Finansinspektionen ska anmäla auktorisationer för leverantörer av datarapporteringstjänster 
till handelsregistret för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. 

Verksamhetstillstånd som beviljats en ny leverantör av datarapporteringstjänster och ett 
europabolag som har flyttat sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget.

10 §

Register över datarapporteringstjänster

Finansinspektionen för ett offentligt register över leverantörer av datarapporteringstjänster. I 
registret antecknas uppgifter om de tjänster som en leverantör enligt sitt verksamhetstillstånd 
får tillhandahålla. 

11 §

Inledande av verksamhet

En leverantör av datarapporteringstjänster får, om inte något annat följer av tillståndsvillko-
ren, inleda sin verksamhet omedelbart efter auktoriseringen och, om auktorisation har beviljats 
ett nytt företag, efter det att företaget har registrerats.

12 §

Återkallelse av auktorisation och begränsning av verksamheten

I 26 och 27 i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallelse av verksamhetstill-
stånd och auktorisationer samt om begränsning av verksamheten. Finansinspektionen ska an-
mäla återkallelsen för registrering samt för kännedom till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. 

13 §

Minimikapital

En leverantör av datarapporteringstjänster ska ha 
1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro, 
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-stater och ersätter skador som tjänsteleverantören 

ansvarar för enligt denna lag med ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 euro per skada och 
sammanlagt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital enligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 eller 2 punkten. 

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas.
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14 §

Krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens hos en leverantör av datarapporterings-
tjänster

De som hör till ledningen för en leverantör av datarapporteringstjänster ska vara tillförlitliga 
personer som har ett gott anseende. De får inte vara försatta i konkurs eller ha meddelats nä-
ringsförbud och deras handlingsbehörighet får inte heller annars ha begränsats. 

Vad som i 6 § 2 och 3 mom. föreskrivs om betydande ägares tillförlitlighet ska på motsva-
rande sätt tillämpas på personer som hör till ledningen för en leverantör av datarapporterings-
tjänster.

Personer som hör till ledningen för en leverantör av datarapporteringstjänster ska ha för 
skötseln av sina uppgifter tillräckliga och mångsidiga kompetenser och erfarenheter. Styrelsen 
ska som en helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter av tjänsteleverantö-
rens verksamhet. 

Om en börs vill tillhandahålla datarapporteringstjänster eller om en medlem av tjänsteleve-
rantörens styrelse också är medlem av en börsstyrelse och uppfyller de krav som föreskrivs i 2 
kap. 16 §, anses medlemmen i fråga uppfylla de krav som föreskrivs i 1 mom. 

En leverantör av datarapporteringstjänster ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen 
om sådana personer som avses i 1 mom. och om ändringar i de krav som ställs på dem.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om leverantörer av datarapporteringstjänster ska på 
motsvarande sätt tillämpas också på dess holdingföretag. 

15 §

Krav på styrelsens arbete hos en leverantör av datarapporteringstjänster

Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ska avsätta tillräckligt med tid för att 
kunna fullgöra sina plikter enligt denna lag och andra plikter som hör till uppdraget.

Styrelsemedlemmarna ska sköta sitt uppdrag på ett oberoende sätt så att styrelsen effektivt 
kan ifrågasätta den verkställande ledningens beslut samt kontrollera och övervaka dess be-
slutsfattande. 

Styrelsen ska för leverantören av datarapporteringstjänster fastställa förvaltnings- och styr-
ningssystem, inbegripet en åtskillnad mellan funktioner inom organisationen och förebyg-
gande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar förtroendet för marknaden och kundernas 
intressen. Styrelsen ska övervaka att förvaltnings- och styrningssystemen iakttas. 

16 §

Rapportering av tjänsteleverantörers bindningar

En betydande bindning mellan en leverantör av datarapporteringstjänster och en annan juri-
disk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över tjänsteleverantören. 
En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrif-
ter som utfärdats eller meddelats i ett tredjeland och som tillämpas på fysiska eller juridiska 
personer med sådana bindningar.

När det efter att auktorisation beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som 
uppgetts i ansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa. 

Med betydande bindning avses i denna lag detsamma som i 7 kap. 4 § i lagen om investe-
ringstjänster.
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17 §

Revision

På leverantörer av datarapporteringstjänster ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans 
i lag tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kredit-
institutslagen om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 

Vad som i 31 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om auktoriserade tillsynsobjekts 
anmälningsskyldighet ska på motsvarande sätt tillämpas på tjänsteleverantörers revisorer.

9 kap.

Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporteringstjänster

1 §

Organisering av ett godkänt publiceringsarrangemang

Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska organisera sin verksamhet 
så att den kan offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 i EU:s för-
ordning om marknader för finansiella instrument så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på 
rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter ef-
ter det att den offentliggjorts genom ett godkänt publiceringsarrangemang. Informationen ska 
spridas på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och 
i ett format som underlättar konsolideringen av informationen med liknande data från andra 
källor. 

Den information som offentliggörs genom ett godkänt publiceringsarrangemang ska minst 
inkludera följande: 

1) identifieringskod för det finansiella instrumentet, 
2) det pris till vilket transaktionen genomfördes,
3) transaktionsvolym, 
4) tidpunkt för transaktionen,
5) tidpunkt då transaktionen rapporterades,
6) prisnotering för transaktionen, 
7) koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes 

genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”, sant 
8) i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.
En tillhandahållare av godkänt publiceringsarrangemang ska ha inrättat system som på ett 

effektivt sätt kan kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall att utelämnad inform-
ation och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. 

2 §

Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av publiceringsar-
rangemang

Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska införa administrativa ar-
rangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. 
Om tillhandahållaren av publiceringsarrangemanget är ett värdepappersföretag eller en börs 
ska den behandla all insamlad handelsinformation på ett icke-diskriminerande sätt och göra åt-
skillnad mellan olika affärsfunktioner.
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3 §

Skyddsmekanismer i samband med godkända publiceringsarrangemang

Den som tillhandahåller ett godkänt publiceringsarrangemang ska ha inrättat skyddsmekan-
ismer för att garantera skyddet vid informationsöverföringen, för att minimera risken för data-
förvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före offent-
liggörandet. Tillhandahållaren ska dessutom upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat 
backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

4 §

Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska organisera sin verksamhet så att 
den kan samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6 och 20 i EU:s 
förordning om marknader för finansiella instrument och slå samman den till en kontinuerlig 
elektronisk dataström samt göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som 
det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig 
kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett 
sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i format som 
är lätta att komma åt och att använda för marknadsdeltagare.

Den konsoliderade handelsinformation som avses i 1 mom. ska innehålla åtminstone föl-
jande uppgifter:

1) identifieringskod för det finansiella instrumentet,
2) det pris till vilket transaktionen genomfördes,
3) transaktionsvolym,
4) tidpunkt för transaktionen,
5) tidpunkt då transaktionen rapporterades,
6) prisnotering för transaktionen,
7) koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes 

genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”,
8) i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom värdepappersföretaget låg bakom 

investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen,
9) i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen,
10) om undantag i enlighet med artikel 4.1 a eller 4.1 b i EU:s förordning om marknader för 

finansiella instrument gjorts från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 
3.1 i den förordningen, en markering som visar vilket av de undantagen som gällde för trans-
aktionen.

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska organisera sin verksamhet så att 
den kan samla in den information som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 10 och 21 i 
EU:s förordning marknader för finansiella instrument och slå samman den till en kontinuerlig 
elektronisk dataström samt göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som 
det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor. Informationen ska göras tillgänglig 
kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts. Informationen ska spridas på ett 
sätt som säkerställer snabb tillgång till den, på icke-diskriminerande grunder och i format som 
är lätta att komma åt och att använda för marknadsdeltagare. 

En sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som avses i 3 mom. ska of-
fentliggöra åtminstone den information som nämns i 2 mom. 1—7 punkten samt, i tillämpliga 
fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska sammanställa data från handels-
platser och tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang. Informationen ska sam-
manställas för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska standarder för tillsyn 
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enligt sådana förordningar eller beslut som kommissionen antagit med stöd av artikel 65.3 i 
direktivet om marknader för finansiella instrument.

5 §

Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad 
handelsinformation

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha infört administrativa ar-
rangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter. Om en marknadsoperatör el-
ler tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang också tillhandahåller konsoliderad 
handelsinformation ska den behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt
samt ha infört lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

6 §

Skyddsmekanismer i samband med konsoliderad handelsinformation

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha inrättat skyddsmekanismer 
som är utformade för att garantera skyddet vid informationsöverföringen och för att minimera 
risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde. Tillhandahållaren ska dessutom upp-
rätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan er-
bjudas och upprätthållas.

7 §

Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism

Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska organisera sin verksamhet så att 
den information som avses i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instru-
ment kan rapporteras så snabbt som möjligt, senast under arbetsdagen dagen efter den dag då 
transaktionen ägde rum.

Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat system som på ett ef-
fektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad in-
formation och uppenbara fel som orsakats av värdepappersföretaget och då sådana fel eller 
utelämnanden inträffar upplysa värdepappersföretaget om dem och begära omsändning av alla 
sådana felaktiga rapporter.

Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska dessutom ha inrättat system som 
gör det möjligt att upptäcka fel eller utelämnanden som den själv har orsakat och kunna åt-
gärda dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrapporter.

8 §

Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd rap-
porteringsmekanism

Den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism ska upprätthålla administrativa 
arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kun-
der. Om den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism är ett värdepappersföre-
tag eller en marknadsoperatör ska tillhandahållaren behandla all insamlad information på ett 
icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
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9 §

Skyddsmekanismer i samband med godkända rapporteringsmekanismer

Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat skyddsmekanismer 
för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, för att minimera 
risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde samt för att förhindra informationsläck-
or och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Tillhandahållaren ska dessutom 
upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar så att dess tjänster alltid kan 
erbjudas och upprätthållas. 

10 §

Rapportering av överträdelser

Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser ska på motsvarande sätt 
tillämpas på leverantörer av datarapporteringstjänster. 

IV AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

10 kap. 

Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter 

1 §

Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser och 
föreskrifter som utfärdats och börsregler som fastställts med stöd av den. 

2 §

Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag eller som i egenskap av medlem eller 
ersättare i ett börsorgan eller som anställd hos en börs har fått kännedom om icke-
offentliggjorda uppgifter om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning el-
ler en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshem-
lighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i behörig ordning 
föreskrivits att de ska röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt sam-
tycke till att uppgifterna röjs.

En medlem eller ersättare i ett börsorgan eller en anställd hos en börs får trots 1 mom. röja 
information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd hos eller medlem i ett or-
gan vid ett i en annan stat verksamt företag som organiserar motsvarande handel som en börs 
och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen behövs för att trygga en 
effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i 
fråga omfattas av motsvarande tystnadsplikt som enligt 1 mom.
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Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter finns i lagen om Finansin-
spektionen.

3 §

Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat

Finansinspektionen kan fastställa positionslimiter (tröskelvärden) för råvaruderivat som är 
föremål för handel på en reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en or-
ganiserad handelsplattform eller för derivat som inbegriper ekonomiskt likvärdiga råvarude-
rivat och kan kräva att tillsynsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finans-
marknadsaktörer och andra som avses i 5 § i den lagen ska iaktta en positionslimit, minska 
storleken på en exponering eller position i finansiella instrument som avses i denna paragraf 
samt förbjuda förvärv av sådana. 

En positionslimit som avses i 1 mom. ska som största tillåtna nettovärde fastställas för varje 
position i råvaruderivat med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i kommissionens dele-
gerade förordning (EU) 2017/591 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för 
råvaruderivat. Finansinspektionen ska regelbundet se över positionslimiterna och vid behov 
fastställa en ny positionslimit med beaktande av marknadsutvecklingen. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om positionslimiter ska inte tillämpas på positioner 
som innehas av icke-finansiella enheter som avses i den delegerade förordning som nämns 
ovan i 2 mom. eller på positioner som innehas för sådana enheters räkning och som reducerar 
de risker som står i direkt samband med kommersiell verksamhet. 

Finansinspektionen ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga 
behöriga myndigheter adekvat information om tröskelvärden som fastställs med stöd av denna 
paragraf och om förändringar i dem samt om förordnanden och förbud som meddelas med 
stöd av 1 mom. Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten efter att ha fått kän-
nedom om att en positionslimit fastställts förutsätter att den ska ändras, ska Finansinspektion-
en följa myndighetens riktlinjer om inte Finansinspektionen anser att de är grundlösa. 

Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. är föremål för handel i flera stater inom 
EES-området och handelsvolymen är störst i Finland, ska Finansinspektionen fastställa en 
gemensam positionslimit för handeln med det finansiella instrumentet i fråga. Innan ett sådant 
beslut som avses i detta moment fattas ska Finansinspektionen samråda och samarbeta med de 
staters behöriga myndigheter vilkas behörighet omfattar de marknadsplatser där det handlas 
med finansiella instrument som avses i detta moment. 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgör i enlighet med sina befogenhet-
er enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrät-
tande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet-
en), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter som beror på att en 
gemensam positionslimit fastställts enligt 5 mom. 

4 §

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens särskilda befogenheter

I artikel 45 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndighetens rätt att få information om råvaruderivat och 
om dess behörighet att begränsa handeln med sådana. 
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11 kap.

Överklagande

1 § 

Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär 
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras 
på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 
1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den före-
skrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av 
ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska un-
derrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. 
Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocessla-
gen.

2 §

Överklagande av Finansinspektionens beslut

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av 
denna lag finns i förvaltningsprocesslagen och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvalt-
ningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11—14 §, 5 kap. 6 och 11 § 
och 7 kap. 3 § i denna lag i brådskande ordning.

Emittenter och börser får överklaga Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 9 § 7 
mom., 11 § 6 och 7 mom., 12 § 1 mom., 13 § 4 mom. och 14 § 2 mom. Emittenter och mark-
nadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel får överklaga beslut som 
Finansinspektionen fattat i ärenden enligt 5 kap. 11 §. En registrerad förening som bevakar in-
vesterarnas intressen och investerare som äger finansiella instrument som berörs av ett beslut 
av Finansinspektionen eller finansiella instrument som berättigar till sådana får överklaga Fi-
nansinspektionens beslut i ärenden enligt 3 kap. 11 § 7 mom., och 14 § 2 mom. Handelsparter 
vars godkännande återkallats får överklaga beslut som Finansinspektionen fattat i ärenden en-
ligt 3 kap. 15 § 6 mom. och 5 kap. 6 § 2 mom.

12 kap. 

Administrativa påföljder

1 §

Ordningsavgift 

Ordningsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestäm-
melser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 2 kap. 29—31 § om insideranmälan och insiderregister,
2) 7 kap. 4 § om skyldighet att offentliggöra limiterade order.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som 

gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 punkten i det momentet sådana bestämmelser som 
avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen. 
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2 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestäm-
melser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) 3 kap. 24 § och 5 kap. 8 § om clearing och avveckling av transaktioner, 
2) 3 kap. 36 § och 5 kap. 17 § om förbjuden marknadsföring på reglerade marknader samt 

på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. avses med överträdelse av bestämmelser och beslut en-

ligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen dessutom överträdelse eller försummelse att 
iaktta följande bestämmelser och beslut:

1) 2 kap. 1 och 4 §, 14 § 5 punkten och 16—19 § om drift av en reglerad marknad samt fi-
nansministeriets beslut enligt 2 kap. 14 och 15 § om återkallelse av verksamhetstillstånd och 
avbrytande av börsens verksamhet, 

2) 2 kap. 11 § och 12 § 3 mom. om anmälan av och förbud mot aktieförvärv samt beslut en-
ligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandel och beslut en-
ligt 32 c § om begränsning av aktiebaserade rättigheter,

3) 3 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 8, 11, 15, 17—23, 25, 27, 28 och 34 § 1 mom. om organise-
ring av verksamheten på en reglerad marknad, 

4) 5 kap. 1—7, 9—14 samt 19—28 § om sådana krav och särskilda krav som ska tillämpas 
på multilaterala handelsplattformar och organiserade handelsplattformar,

5) 6 kap. 2 § 1 mom. om krav som gäller tillväxtmarknader för små och medelstora företag,
6) 7 kap. 6 och 7 § om skyldigheter för börser och marknadsplatsoperatörer som ordnar mul-

tilateral handel att offentliggöra information om råvaruderivat och utsläppsrätter samt om 
klassificering av parter, 

7) 8 kap. 1, 14 och 15 § om rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster, 
8) 9 kap. 1—10 § om krav som ställs på leverantörer av datarapporteringstjänster, 
9) 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. samt 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansin-

spektionens informations- och granskningsrätt.
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektion-

en dessutom överträdelse eller försummelse att iaktta följande bestämmelser i EU:s förordning 
om marknader för finansiella instrument:

1) artiklarna 3.1 och 3.3, första stycket i artikel 4.3, artikel 6, tredje stycket första meningen 
i artikel 7.1, artiklarna 8.1, 8.3 och 8.4, artikel 10 samt tredje stycket första meningen i artikel
11.1 och tredje stycket i artikel 11.3 om transparens när det gäller finansiella instrument, 

2) artiklarna 7.1 och 11.1 om tillstånd att skjuta upp offentliggörande av uppgifter,
3) artiklarna 12.1 och 13.1 om skyldighet att separat och på rimliga affärsvillkor tillgänglig-

göra uppgifter före och efter handel,
4) första meningen i artikel 14.1, första meningen i artikel 14.2, andra, tredje och fjärde me-

ningen i artikel 14.3, första stycket och andra stycket första och tredje meningen i artikel 15.1, 
artikel 15.2, andra meningen i artikel 15.4, andra meningen i artikel 17.1, artikel 18.1, artikel 
18.2, första meningen i artikel 18.4, första meningen i artikel 18.5, första stycket i artikel 18.6, 
artikel 18.8, artikel 18.9, artikel 20.1, första meningen i artikel 20.2, artiklarna 21.1—21.3, ar-
tikel 22.2 samt artiklarna 23.1 och 23.2 om transparens när det gäller systematiska internhand-
lare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel, 

5) artiklarna 25.1 och 25.2, första stycket i artikel 26.1, artiklarna 26.2—26.5, första stycket 
i artikel 25.6, styckena 1—5 och 8 i artikel 26.7 samt artikel 27.1 om transaktionsrapportering,

6) artikel 28.1, första stycket i artikel 28.2, artiklarna 29.1 och 29.2, artikel 30.1 samt artik-
larna 31.2 och 31.3 om derivat,

7) artiklarna 35.1—35.3, 36.1—36.3 och 37.1—37.3 om icke-diskriminerande tillträde till 
clearingsystem för finansiella instrument,

8) artiklarna 40—42 om produktövervakning och produktingripande.

RP 151/2017 rd



341

Utöver vad som föreskrivs i 1—3 mom. är sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om 
Finansinspektionen också i nämnda moment avsedda hänvisningar till direktivet om mark-
nader för finansiella instrument samt förordningar och beslut som kommissionen antagit med 
stöd EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. 

Påföljdsavgift får inte enligt 2 mom. 9 punkten påföras andra än Finansinspektionens till-
synsobjekt eller andra aktörer som är skyldiga att iaktta denna lag eller EU:s förordning om 
marknader för finansiella instrument. Påföljdsavgift får inte påföras fysiska personer för över-
trädelse av bestämmelser som avses i 2 mom. 9 punkten, då det finns anledning att misstänka 
en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hän-
för sig till.

3 §

Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verk-
ställighet av administrativa påföljder.

13 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

1 §

Skadestånd

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en annan person skada genom förfarande 
som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, 
mot EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, mot direktivet om marknader 
för finansiella instrument eller mot förordningar och beslut som kommissionen antagit med 
stöd av EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, är skyldig att ersätta skadan. 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

2 §

Olovligt ordnande av handel med finansiella instrument, olovlig drift av en organiserad han-
delsplattform samt olovligt tillhandahållande av datarapporteringstjänster

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bedriver en börs verksamhet i strid med 2 
kap. 1 § eller driver en multilateral eller en organiserad handelsplattform i strid med 5 kap. 1 § 
1mom. eller tillhandahåller datarapporteringstjänster i strid med 8 kap. 1 eller 2 § ska, om gär-
ningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för 
olovligt ordnande av handel med finansiella instrument dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år.

3 §

Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 10 kap. 2 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 
eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon ann-
anstans i lag.

RP 151/2017 rd



342

14 kap

Ikraftträdande

1 §

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den    20  .
Genom denna lag upphävs lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), nedan 

den lag som upphävs. 
Om det i någon annan lagstiftning hänvisas till den lag som upphävs eller annars hänvisas 

till en bestämmelse i den lagen, ska i stället tillämpas den ersättande bestämmelsen i denna 
lag.

2 §

Övergångsbestämmelser

En börs som har beviljats verksamhetstillstånd innan denna lag trätt i kraft behöver inte an-
söka om nytt tillstånd.

En börs ska anpassa sina regler till kraven i denna lag och ansöka om finansministeriets fast-
ställelse för ändringarna inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska inom sex månader från det att
denna lag trätt i kraft anpassa sina regler till lagens krav.

Leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i 8 och 9 kap. ska ansöka om verksam-
hetstillstånd eller inom sex månader efter det att denna lag trätt i kraft anpassa sin verksamhet 
till de krav som föreskrivs i 8 och 9 kap.

En sådan tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation som avses i 9 kap. 4 § ska 
från och med den 3 september 2019 rätta sig efter de krav för organisering av verksamheten 
som avses i den nämnda paragrafens 3 och 4 mom.

En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 21 § 2 mom. och 43 § 4 mom. i den lag som upp-
hävs behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

—————
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3.

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 43 b och 44 §, sådana de lyder, 43 b § i 

lag 752/2012 och 44 § i lagarna 752/2012 och 138/2013,
ändras 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3, 6, 10 och 31 punkten, 6 § 12, 18 

och 19 punkten, rubriken för 21 § samt 4 mom., 24 § 2 mom., 28 § 4 mom., 31 § 1 mom. 3 
punkten, 32 a § 1 och 2 mom., rubriken för 32 b § samt 3 och 4 mom., 32 c § 1 mom. 1 punk-
ten, 33 §, 33 a § 1 mom., 38 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 och 2 mom., 41 § 1 och 2 mom., 41 a 
§ 3 och 9 mom., 42 a § 2 mom., 43 § 1 mom., 43 a och 50 §, 53 § 1 mom. 2 punkten, 61 § 7 
mom., 62 § 2 mom. 2 punkten, 71 § 1 mom. 11 a punkten och 73 §, 

sådana de lyder, 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3 punkten, 6 § 18 och 19 
punkten, rubriken för 21 §, 24 § 2 mom., 33 a § 1 mom., 43 a § och 61 § 7 mom. i lag 
752/2012, 5 § 6 punkten och 21 § 4 mom. i lag 520/2016, 5 § 10 punkten i lag 170/2014, 5 § 
31 punkten, 40 § 2 mom. och 41 a § 9 mom. i lag 228/2017, 6 § 12 punkten i lag 311/2015, 28 
§ 4 mom., 32 a § 2 mom., 32 c § 1 mom. 1 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 1 mom. i 
lag 352/2017, 31 § 1 mom. 3 punkten i lag 1145/2015, 32 a § 1 mom. i lagarna 1442/2016 och 
352/2017, rubriken för 32 b § i lag 207/2009, 32 b § 3 och 4 mom., 41 § 1 mom., 42 a § 2 
mom. och 62 § 2 mom. 2 punkten i lag 611/2014, 33 § delvis ändrad i lagarna 1279/2015 och 
228/2017, 41 § 2 mom., 41 a § 3 mom., 43 § 1 mom. och 53 § 1 mom. 2 punkten i lag 
176/2016, 50 § delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 71 § 1 mom. 11 a punkten i 
lag 651/2014 och 73 § i lagarna 752/2012 och 176/2016, samt

fogas till lagen en ny 3 e §, till 4 § 4 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 1198/2014 
och 352/2017, en ny 10 punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 
254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017 och 
574/2017, nya 32 och 33 punkter, till 20 a §, sådan den lyder i lag 352/2017, ett nytt 2 mom., 
till 21 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012 och 520/2016, ett nytt 5 mom., till 28 §, sådan 
den lyder i lag 352/2017, ett nytt 6 mom., till lagen nya 28 b och 37 d §, till 40 §, sådan den 
lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 228/2017 och 352/2017, ett nytt 5 mom., till 
41 a §, sådan den lyder i lagarna 1279/2015, 176/2016, 520/2016, 228/2017 och 352/2017, 
nya 9 och 10 mom., varvid ändrade 9 mom. och nuvarande 10 mom. blir 11 och 12 mom., till 
lagen nya 41 b, 41 c och 50 n §, till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 
752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 520/2016, 1442/2016 och 446/2017, en 
ny 11 e punkt som följer: 

3 e §

Samarbete med Energimyndigheten

Finansinspektionen samarbetar med Energimyndigheten för en effektiv tillsyn över utsläpps-
rätts-, el- och naturgasmarknaderna samt relaterade derivatmarknader. 

Finansinspektionen ska innan den vidtar tillsynsåtgärder som gäller handel med derivat vars 
underliggande tillgångar utgörs av el eller naturgas höra Energimyndigheten, om åtgärderna 
uppenbarligen skulle ha en väsentlig inverkan på el- eller naturgasmarknadens funktion, på le-
veranssäkerheten för el eller naturgas eller på ett enligt elmarknadslagen (386/1995) eller na-
turgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarigt företags verksamhet, om inte något annat 
följer av ärendets brådskande natur.
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4 §

Tillsynsobjekt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6) börser och leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel med finansi-

ella instrument (    /    ),
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998),

10) en referensvärdesadministratör som inte är ett sådant i 4 § 2 mom. avsett auktoriserat 
tillsynsobjekt som Finansinspektionen har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av artikel 34 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som refe-
rensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfon-
ders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) 
nr 596/2014 (referensvärdesförordningen).
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §

Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansi-
ella instrument än tillhandahållare av investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6) insider enligt 7 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster, 3 kap. 29 § i lagen om handel 
med finansiella instrument, 2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet och 99 § i lagen om placeringsfonder, anmälningsskyldiga enligt 101 § i lagen om pla-
ceringsfonder samt personer i ledande ställning enligt artikel 3.1.25 och närstående personer 
enligt artikel 3.1.26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om mark-
nadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 
2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksförordningen,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10) de som enligt 2 kap. 11 § i lagen handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 16 § i lagen om placeringsfonder, 1 kap. 
2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 
1 § i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga att göra anmälan till Finans-
inspektionen om förvärv och avyttringar av aktier och andelar,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

31) sådana aktörer som inte är tillsynsobjekt enligt 4 § men är skyldiga att iaktta Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäk-
ringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), ne-
dan förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter,

32) referensvärdesadministratörer som Finansinspektionen har registrerat med stöd av arti-
kel 34 i referensvärdesförordningen,
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33) andra personer än tillsynsobjekt som avses i 4 § eller sådana registrerade referensvär-
desadministratörer som är skyldig att iaktta referensvärdesförordningen.

6 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen och i 1 kap. 21 
§ i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i försäkrings-
bolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

18) reglerad marknad och multilateral handelsplattform reglerade marknader enligt 1 kap. 2 
§ 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och multilaterala handels-
plattformar enligt 8 punkten i den paragrafen,

19) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investerings-
tjänster.

20 a §

Rätt att få uppgifter av förundersöknings- och åklagarmyndigheter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och 

åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i 
fråga om brott som avses i 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och i 12 kap. 2 § i lagen 
om handel med finansiella instrument, som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbets-
förpliktelser som föreskrivs i artikel 79.1.2 i direktivet om marknader för finansiella instru-
ment. 

21 §

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt referensvär-
desförordningen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få för tillsynen enligt mark-

nadsmissbruksförordningen och referensvärdesförordningen behövliga uppgifter i standard-
format om spotmarknader relaterade till råvaruderivat från marknadsaktörer, rapporter om 
transaktioner samt direkt tillgång till handlares system.

Finansinspektionen har rätt att begära uppgifter av alla personer som deltar i tillhandahål-
lande av referensvärden eller lämnande av uppgifter för det ändamålet, också av tjänsteleve-
rantörer till vilka uppgifter, tjänster eller verksamhet har utkontrakterats så som föreskrivs i ar-
tikel 10 i referensvärdesförordningen, samt av deras huvudmän, och att vid behov samråda 
med dem.

24 §

Granskningsrätt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller 
också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i 
egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster eller annars på 
uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till 
dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

28 §

Begränsning av ledningens verksamhet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos 

ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster, om personen upprepade 
gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen 
eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som 
nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan för viss tid av högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller 
ersättare i styrelsen för en sådan administratör eller en sådan rapportör under tillsyn som avses 
i referensvärdesförordningen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i 
övrigt höra till den högsta ledningen, om personen i fråga har brutit mot eller försummat de 
bestämmelser som avses i artikel 42.1 i referensvärdesförordningen.

28 b §

Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt 
eller en filial som tillhandahåller investeringstjänster att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 
§ 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan 
organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har bru-
tit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjäns-
ter.

31 §

Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om 
sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått 
kännedom om och som kan anses 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som 
lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 5 mom. i revisionslagen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

32 a §

Förbud mot förvärv av ägarandelar

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutsla-
gen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 
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eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i la-
gen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i nämnda paragrafer avsedda ägarande-
lar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda 
förvaringsinstitut, försäkringsbolag samt deras holdingföretag, finans- och försäk-
ringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, börser, börsers holdingfö-
retag, värdepapperscentraler, värdepapperscentralers holdingföretag och leverantörer av data-
rapporteringstjänster, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och 
ansvarsfulla ledningsprinciper i det företag eller den organisation som förvärvet gäller eller, 
om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad an-
ledning att misstänka att 

1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god eko-
nomisk ställning, 

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller organisationens ledning eller andra 
tillståndsvillkor äventyras i företaget eller organisationen på grund av förvärvet, 

3) företagets eller organisationens solvens, tillsynen över företaget eller organisationen och 
förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheterna äventyras 
på grund av förvärvet, eller 

4) förvärvet har samband med penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. också om den inte inom 

behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i det momentet el-
ler uppgifter eller information som avses i 3 kap. 1 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § 
6 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 5 
mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 
kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett förvärv 
som avses i 1 mom. om den inte inom två månader efter att ha fått anmälan om förvärv av en 
ägarandel har fått de utredningar som avses i 2 kap. 11 § 5 mom. i lagen om handel med fi-
nansiella instrument eller EU:s förordning om värdepapperscentraler. Dessutom kan Finansin-
spektionen förbjuda förvärv om den inte på begäran har fått de nödvändiga utredningar som 
avses i 32 b § 1 mom. inom 60 vardagar efter det att den underrättat den anmälningsskyldige 
om de saknade utredningarna.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

32 b §

Förfarandet vid bedömning av förvärv av ägarandel

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Beslutet om att Finansinspektionen motsätter sig förvärvet ska delges den anmälningsskyl-

dige senast den andra vardagen efter beslutet, utan att behandlingstiden överskrids. Om Fi-
nansinspektionen inte inom den behandlingstid som avses i denna paragraf har fattat ett beslut 
eller lagt fram ett förslag till beslut enligt 32 a §, anses den ha godkänt förvärvet.

Om den anmälningsskyldige är ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller dettas moderföretag el-
ler en fysisk eller juridisk person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i ett moderföre-
tag till ett sådant har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ska Finans-
inspektionen när den fattar beslutet eller lägger fram förslaget till beslut utan dröjsmål under-
rätta den EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över det utländska EES-
tillsynsobjektet om alla för bedömningen väsentliga uppgifter och, på begäran, om all relevant 
information samt, om förvärvet gäller ett finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, 
samarbeta med de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i lagen om tillsyn över finans-
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och försäkringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de i detta moment avsedda utländska till-
synsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om förvärvet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

32 c §

Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva 
rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, sär-
skilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för 
elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföre-
tag, värdepapperscentraler, värdepapperscentralers holdingföretag, om 

1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinsti-
tutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 
kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 
kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscen-
traler eller enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

33 §

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av tillsynsobjekts och andra finansmark-
nadsaktörers beslut och av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers planerade åtgär-
der, om beslutet eller åtgärden strider mot sådana bestämmelser om finansmarknaden som ska 
tillämpas på tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer eller mot bestämmelser som ut-
färdats med stöd av de bestämmelserna, mot tillståndsvillkor eller mot föreskrifter som gäller 
tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörers verksamhet. 

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör har verkställt ett beslut enligt 1 
mom. eller genomfört sådana andra åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen 
ålägga tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör att vidta åtgärder för att verkställa 
beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder. Finansinspektionen ska för tillsynsob-
jektet eller en annan finansmarknadsaktör reservera en skälig tid för att verkställa beslutet, 
återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder, om detta inte allvarligt äventyrar de mål för till-
synen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. Om Finansinspektionens beslut enligt detta 
moment har en avsevärd inverkan på ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktörs 
avtalsparts eller någon annan utomstående persons ställning, är en förutsättning för tillämp-
ning av detta moment att verkställigheten av beslutet eller genomförandet av åtgärderna all-
varligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. 

Finansinspektionen kan ålägga tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer att upphöra 
med ett förfarande och förbjuda upprepning av förfarandet, om det strider mot de bestämmel-
ser, föreskrifter, tillståndsvillkor eller regler som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska ge ett 
tillsynsobjekt eller en finansmarknadsaktör tillfälle att inom en skälig tid rätta sitt förfarande, 
om detta inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 
§. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekts beslut ska på motsvarande sätt till-
lämpas på beslut av fondandelsägarstämma och representantskap enligt lagen om placerings-
fonder. 
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Sådana förbud och rättelseuppmaningar som avses ovan i denna paragraf kan av särskilda 
skäl riktas också till tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers anställda eller till andra 
som handlar för dess räkning.

33 a §

Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet 
följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
dem, ett verkställighetsförbud eller en rättelseuppmaning som Finansinspektionen har utfärdat 
med stöd av 33 § eller något annat förordnande eller förbud som Finansinspektionen har utfär-
dat med stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, 
kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att full-
göra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. Vite kan således av särskilda skäl fö-
reläggas också anställda hos tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer samt andra som 
handlar för deras räkning. Vad som föreskrivs i detta moment ska dessutom tillämpas på andra 
företag som hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat och som försummar att iaktta sina skyldigheter enligt den lagen eller enligt före-
skrifter som har utfärdats med stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

37 d §

Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av vilken person 
som helst få information för tillsyn över efterlevnaden av 10 kap. 3 § i lagen om handel med 
finansiella instrument. Finansinspektionen kan ålägga en person som avses i den nämnda be-
stämmelsen att vidta åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering eller be-
gränsa en persons möjligheter att ingå råvaruderivat.

38 §

Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oakt-
samhet
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 1 § i värdepappersmark-
nadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 1 § i lagen om handel med fi-
nansiella instrument, 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 
15 § 1 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder eller mot 144 a § i lagen om placeringsfonder,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

40 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter 
mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 
kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instru-
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ment, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder, 144 b § i lagen om placeringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om 
gräsrotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen.

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller 
bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-
derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller mot artikel 10.1 i den förordningen 
om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-
finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blank-
ningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen,

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen om förbjuden an-
vändning av insiderinformation, artikel 41 om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan el-
ler artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk,

4) bestämmelsen om upprättande av faktablad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad för
paketerade investeringsprodukter, bestämmelserna om faktabladets form och innehåll i artik-
larna 6, 7 och 8.1—8.3, bestämmelsen om marknadsföringsmaterialets innehåll i artikel 9, be-
stämmelsen om regelbunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, bestämmelserna om tillhan-
dahållande av faktabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 eller bestämmelsen om kundkla-
gomål i artikel 19 i den förordningen, eller

5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkorts-
transaktioner i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om för-
medlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmed-
lingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent 
per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner i artikel 4 i den förord-
ningen, eller mot

6) artiklarna 4—16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig 
påverkan och tillförlitlighet, artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta 
referensvärden, artikel 27 om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om referensvärden som 
ändras och upphör att tillhandahållas, artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot 
artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Påföljdsavgift kan också påföras den som i samband med övervaknings- eller inspektions-
uppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter 
mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. 23 § eller 24 § föreskrivs om Finansinspektionens 
rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk per-
son för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person 
för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

41 §

Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs av Finansinspektionen.
Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av belop-

pet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens eko-
nomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den 
skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärnings-
mannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra 
att överträdelsen upprepas, gärningsmannens övriga och tidigare överträdelser och försummel-
ser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekven-
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ser för det finansiella systemets stabilitet. Om det är fråga om brott mot referensvärdesförord-
ningen ska påföljdsavgiftens belopp beräknas med beaktande av också förfarandets inverkan 
på realekonomin.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

41 a

Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om en påföljdsavgift påförs för överträdelse av bestämmelser som nämns i 144 b § 2 mom. i 

lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster eller 12 
kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, får en juridisk person 
påföras en påföljdsavgift som, beroende på vilken som är större, uppgår till antingen högst tio 
procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen 
eller högst fem miljoner euro, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till 
högst fem miljoner euro.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 
6 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får påföljdsavgiften för en 
juridisk person uppgå till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning 
under året före gärningen eller försummelsen eller till högst en miljon euro, beroende på vil-
kendera som är större. En fysisk person får påföras högst 500 000 euro i påföljdsavgift.

Om en påföljdsavgift påförs för överträdelse av artikel 11.1 d eller 11.4 i förordningen, får 
påföljdsavgiften för en juridisk person uppgår till antingen högst två procent av den juridiska 
personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller till högst 250 000 
euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i 
påföljdsavgift.

Trots det som föreskrivs i 6—10 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger 
större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan 
bestämmas.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

41 b § 

Gemensam påföljdsavgift

Om en ordningsavgift eller en påföljdsavgift samtidigt påförs för två eller flera försummel-
ser eller överträdelser som avses i 38, 40 eller 41 a §, ska en gemensam påföljdsavgift be-
stämmas.

En gemensam påföljdsavgift får uppgå till högst summan av ordningsavgifterna och påföljd-
savgifterna. 

41 c §

Administrativa påföljder i samband med företagsarrangemang

Ordningsavgift, offentlig varning eller påföljdsavgift kan påföras också en sådan näringsid-
kare som till följd av ett företagsförvärv eller något annat företagsarrangemang har övertagit 
den näringsverksamhet inom vilken försummelsen eller överträdelsen skett.
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42 a §

Preskription av rätten att påföra administrativa påföljder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får inte påföra påföljdsavgift om avgiftsbeslutet inte har fattats inom tio 

år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga om en fortsatt över-
trädelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen 
upphörde.

43 §

Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut

Finansinspektionen ska utan dröjsmål offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar 
och påföljdsavgifter efter det att den person som är föremål för beslutet har informerats om 
detta. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att påföra eller meddela påföljden 
har vunnit laga kraft, överträdelsens art och slag samt identiteten hos den person som är ansva-
rig för överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis, ska Finans-
inspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller 
meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska finnas tillgänglig 
på Finansinspektionens webbsidor i fem år.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

43 a §

Verkställighet och återbetalning av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Ord-
ningsavgifter och påföljdsavgifter som påförts med stöd av denna lag ska verkställas i den 
ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter. 

50 §

Allmän samarbetsförpliktelse 

Finansinspektionen ska samarbeta med utländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansinspekt-
ionen ska också konsekvent beakta de eventuella följder som dess beslut har för det finansiella 
systemets stabilitet i andra EES-stater, i synnerhet i krissituationer.

50 n §

Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om marknader för finansiella instrument 
och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument

Finansinspektionen är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 67 i direktivet om 
marknader för finansiella instrument och i EU:s förordning om marknader för finansiella in-
strument. Finansministeriet är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 44 i direktivet 
om marknader för finansiella instrument. 

Finansinspektionen är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 79.1.5 i direktivet om 
marknader för finansiella instrument. Finansinspektionen ska enligt direktivet rapportera till 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheterna, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
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53 §

Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång eller i ett rättsligt förfarande, om det 
ärende som begäran avser och förfarandet redan har inletts i Finland,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

61 §

Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-tillsynsobjekt 
och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt begränsning av och 

förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på såd-

ana i Finland verksamma marknadsoperatörer under en annan EES-stats myndighetstillsyn 
som motsvarar en börs enligt 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument samt på 
sådana multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av en marknadsplatsope-
ratör.

62 §

Informationsutbyte i samband med beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd samt i 
samband med ägartillsyn

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Då Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över tillsynsobjektet ska inspektionen, efter 

att av en utländsk myndighet ha informerats om att verksamhetstillstånd beviljats ett utländskt 
tillsynsobjekt som omfattas av grupptillsyn eller om en ansökan som avser sådant verksam-
hetstillstånd, utan dröjsmål informera den myndighet som svarar för beviljandet av verksam-
hetstillstånd samt den behöriga EU-tillsynsmyndigheten om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) de ägare i moderföretaget som äger minst en sådan betydande andel eller ett sådant kvali-
ficerat innehav i tillsynsobjektet som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 14 
punkten i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 
eller 14 kap., 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringstjänster eller i 4 kap. 5 § i 
försäkringsbolagslagen samt om
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

71 §

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information 
till
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11 a) Energimyndigheten för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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11 e) myndigheter eller andra offentliga organ i Finland eller i en annan EES-stat som är an-
svariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader med stöd av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad 
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

73 §

Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol i enlighet med förvaltningsprocesslagen, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut som avses i denna lag får ändring sökas genom 
besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Finansinspektionen kan verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett
överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat el-
ler om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Särskilda bestämmelser gäller om överklagande av beslut som berör Finansinspektionens di-
rektionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 

———
Denna lag träder i kraft den   20  .
På besvär över beslut som har fattats före ikraftträdandet samt på behandlingen av besvärsä-

renden i högre instans ska de författningar tillämpas som gällde när denna lag trädde i kraft. 
På gärningar och försummelser som har skett innan denna lag trätt i kraft ska de bestämmel-

ser tillämpas som gällde när gärningen eller försummelsen skedde.
—————
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4.

Lag

om ändring om lagen av gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 9 § och 10 § samt 

15 § 2 och 3 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 580/2017, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig för-
medling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansi-
era näringsverksamhet. 

Vad som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering ska, med undantag för 
3—8 §, 10 § 7 mom., 14 § 1 mom. 1 punkten, 15 och 17 § tillämpas också på auktoriserade 
förmedlare av gräsrotsfinansiering. 

Trots vad som föreskrivs ovan i 2 mom. ska på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansie-
ring vid förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering på annat sätt än med 
finansiella instrument tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 1, 5 och 6 mom. samt 15 §.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en 
konsument. 

Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns 
dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i 
den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

I lagen om penninginsamlingar (255/2006) föreskrivs om penninginsamling.
I lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahållande av investerings-

tjänster med finansiella instrument. 
I lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) föreskrivs om handel med finansiella 

instrument.
I betaltjänstlagen (290/2010) och i lagen om betalningsinstitut (297/2010) föreskrivs om 

penningförmedling. 

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kre-

dit mot vederlag med andra än finansiella instrument där skuldförhållande uppstår mellan mot-
tagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering. 

2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i 
syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som 
förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett 
tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument 
eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen,

3) registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditin-
stitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag, en värdepapperscentral, en person som avses i 1 
kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster eller en AIF-förvaltare och som yr-
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kesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med andra än finan-
siella instrument, 

4) auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ett värdepappersföretag, ett kreditinsti-
tut, ett betalningsinstitut, en värdepapperscentral, en förvaltare av AIF-fonder och en sådan 
person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), 

5) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan or-
ganisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering, 

6) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,
7) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investe-

ringstjänster, 
8) kreditinstitut sådana kreditinstitut och EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditin-

stitutslagen (610/2014),
9) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinsti-

tut (297/2010) och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska 
betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 

10) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) och utländska EES-fondbolag som avses i 10 b-punkten i det momentet,

11) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i 
lagen om investeringstjänster och utländska EES-värdepappersföretag som avses i 7 punkten i 
det momentet, 

12) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. 
i den paragrafen. 

3 §

Registreringsskyldighet

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som inte är auktoriserad får förmedla gräsrotsfinansie-
ring endast med andra än finansiella instrument, om förmedlaren har registrerat sig i det regis-
ter över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 §

Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansie-
ring

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering får inom ramen för sin auktorisation er-
bjuda låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 

Förmedling av gräsrotsfinansiering med sådana finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 
§ 1 och 2 punkten i lagen om investeringstjänster får tillhandahållas också av sådana i enlighet 
med 2 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster auktoriserade personer som avses i 1 kap. 3 § 1 
punkten i lagen om investeringstjänster, vilka på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 punkten i 
den lagen endast tar emot och förmedlar sådana finansiella instrument som nämns ovan.

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfinansiering ska underrätta Finansinspektionen om att 
den inleder eller avslutar förmedlingsverksamheten.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta 
inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för 
tredjeländer. 

I 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om rätten för tillhandahållare av inve-
steringstjänster att anlita ett anknutet ombud. 
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10 §

Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot inve-
sterarna 

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på 
ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. 

Vid förmedling av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering med finansiella instrument ska i 
tillämpliga delar iakttas lagen om investeringstjänster.

En person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och som 
fått verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 § i den lagen ska vid förmedling av gräsrotsfinansie-
ring iaktta följande bestämmelser i lagen om investeringstjänster:

1) 2 kap. 1 § om tillståndsplikt för investeringstjänster,
2) 3 kap. om beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag 

samt betydande ägares tillförlitlighet, 
3) 6 b kap. om förvaltnings- och styrningssystem, 
4) 7 kap. 7 § 4 mom. om skyldigheter för distributörer av finansiella instrument och 9 § i det 

kapitlet om hantering av intressekonflikter, 
5) 10 kap. 2 § om allmänna principer vid tillhandahållande och marknadsföring av investe-

ringstjänster och sidotjänster, 3 § i det kapitlet om avtal och investeringstjänster, 4 § 1 mom. 
om bedömning av lämplighet och 2 mom. i det kapitlet om bedömning av passande rapporte-
ring till kunder ifall investeringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1—3 mom. i det kapitlet om vär-
depappersföretags informationsskyldighet, 6 § 5—8 mom. i det kapitlet om incitament, 7 § i 
det kapitlet om rapportering till kunder, 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om 
transaktioner och tjänster, 12 § det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bevarande av 
elektronisk kommunikation, 15 § det kapitlet om behandling om kundklagomål, 15 kap. om 
administrativa påföljder, 16 kap. om skadestånds- och straffbestämmelser samt 16 a kap. om 
tillsynsbefogenheter.

På personer som avses i 3 mom. tillämpas vad som i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om investe-
ringstjänster föreskrivs om innehav av kundmedel och om yrkesmässig ansvarsförsäkring.

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta
1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom., 
2) vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intresse-

konflikter, 
3) vad som i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om inhämtande av upp-

gifter om kunderna då investeringen överskrider 2 000 euro, vad som i 5 § 1—3 mom. i det 
kapitlet föreskrivs om informationsskyldighet, vad som i 11 § i det kapitlet föreskrivs om be-
varande av uppgifter om transaktioner och tjänster, vad som i 12 § i det kapitlet föreskrivs om 
inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation och vad som i 15 § i 
det kapitlet föreskrivs om behandling av kundklagomål. 

Om en registrerad förmedlare av gräsrotfinansiering förvaltar kundmedel, ska förmedlaren 
organisera förvaringen och hanteringen av kundmedlen på ett tillförlitligt sätt. Förmedlaren 
ska särskilt se till att

1) kundmedlen hålls åtskilda från egna medel, 
2) kundmedlen bokförs så att enskilda kunders medel specificeras separat från övriga kun-

ders medel,
3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd 

i Finland eller i en annan EES-stat.
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver 

inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om inve-
steringstjänster. 
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15 §

Ordningsavgift och påföljdsavgift

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka 

det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgifter där 
1) de i 10 § 5 mom. 2 och 3 punkten i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering av 

intressekonflikter i 7 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster, bestämmelserna i 10 kap. 4 § i 
den lagen om inhämtande av uppgifter om kunderna då investeringen överstiger 2 000 euro, 
bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 11 § i det ka-
pitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 12 § i det 
kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 15 § i det kapitlet om behand-
ling av kundklagomål, 

2) de i 10 § 6 mom. i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av 
kundmedel, bestämmelserna i 11 § om informationsskyldighet och bestämmelserna i 12 § om 
kundkontroll. 

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som 
föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf dessutom sådana närmare bestämmelser och föreskrifter 
gällande bestämmelser som avses i nämnda 2 moment. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

RP 151/2017 rd



359

5. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 2 § 6 mom., 3 kap. 1 § 5 mom., 5 kap. 1 § 3 

mom., 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom., 8 kap. 12 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 12 
kap. samt 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 12 § och 15 § 2 mom., 15 kap. 14 § 3 mom. 18 kap. 1 och 2 
§ och 20 kap. 2 §, av dem 12 kap. 6 § 1 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1624/2015 och 15 § 
2 mom. sådant det lyder i lag 1197/2015, samt 

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1199/2014, ett nytt 8 mom. som föl-
jer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om investe-

ringstjänster på kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investe-
ringsverksamhet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om tillämpning av lagen om 
investeringstjänster på kreditinstitut som säljer strukturerade insättningar och tillhandahåller 
investeringsrådgivning. 

3 kap. 

Rätt att äga aktier eller andelar i kreditinstitut

1 §

Anmälningsskyldighet vid förvärv och avyttring av aktier och andelar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska minst en gång per år underrätta Finansinspekt-

ionen om ägare till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål 
anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom. Ett företag 
vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 
5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) ska dessutom ge den Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndigheten som avses i 2 kap. 13 § i värdepappersmark-
nadslagen information enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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5 kap. 

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

Tillåten affärsverksamhet

1 §

Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller 

investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om inve-
steringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att 
börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § 
i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen 
samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet till-
godoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investerings-
verksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att av-
stå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investe-
ringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då 
banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 

2 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I kreditföretags bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida företaget tillhandahåller in-

vesteringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investe-
ringstjänster. Kreditföretaget ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja 
tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i la-
gen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt 
bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodo-
ses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverk-
samheten. Kreditföretaget ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från 
att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investerings-
verksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då före-
taget slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Finansiering av förvärv och mottagande som pant av egna och koncernföretags aktier, ande-
lar, kapitallån och debenturer

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitut och finansiella institut inom samma finansiella företagsgrupp som detta får, 

om inte annat följer av 3 mom., trots vad som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolags-
lagen (624/2006), 16 kap. 11 § 1 mom. i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen om 
skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna och moderföretagets aktier och andelar 
och ta emot aktierna och andelarna som pant, om de är föremål för handel på en sådan regle-
rad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 
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om beviljandet av lånet eller mottagandet av panten ingår i kreditinstitutets eller i det till dess 
finansiella företagsgrupp hörande finansiella institutets normala affärsverksamhet och om lå-
net har beviljats eller panten tagits emot på de sedvanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksamhet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 kap. 

Ersättningar

12 §

Betalning av rörliga ersättningar i annan form än pengar och fastställande av väntetiden

Minst hälften av en bestämd rörlig ersättning ska betalas på annat sätt än kontant. För ända-
målet ska på ett balanserat sätt användas aktier eller, om kreditinstitutets aktier inte är föremål 
för handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med finansi-
ella instrument, andra därmed jämförbara finansiella instrument som emitterats av kreditinsti-
tutet och avses i artiklarna 52 och 63 i EU:s tillsynsförordning och som kan konverteras till 
primärkapital eller vilkas bokföringsvärde kan skrivas ner. De använda finansiella instrumen-
tens värde ska återspegla förändringar i kreditinstitutets eller i ett till dess finansiella företags-
grupp hörande företags egna kapital eller kreditvärdighet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 kap. 

Riskhantering

5 §

Revisionskommitté

Ett kreditinstitut som är systemviktigt för det finansiella systemet på det sätt som avses i 10 
kap. 7 eller 8 § ska ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar och rapporterar 
till hela styrelsen. Om kreditinstitutet hör till en finansiell företagsgrupp eller till sammanslut-
ningen av inlåningsbanker, som är systemviktig på det sätt som nämns ovan, ska endast den 
finansiella företagsgruppens moderföretag och centralinstitutet för sammanslutningen av inlå-
ningsbanker ha en revisionskommitté. Det som föreskrivs ovan gäller inte kreditinstitut vars 
aktier inte är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i la-
gen om handel med finansiella instrument och som har emitterat endast skuldebrev vars sam-
manlagda nominella värde understiger 100 000 000 euro, utan att offentliggöra ett prospekt 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offent-
liggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av 
direktiv 2001/34/EG.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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12 kap. 

Bokslut, halvårsrapport och revision

5 §

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över omständigheter som är relevanta 
för utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet. Verksamhetsberättelsen ska inne-
hålla en kapitaltäckningsanalys med uppgifter om beloppet på den bokföringsskyldiges kapital 
enligt 10 kap. 1—3 § och kapitalkrav.

6 § 

Registrering, värdering och redovisning av finansiella instrument samt fonden för verkligt 
värde

När derivatinstrument och andra finansiella instrument registreras, värderas och redovisas i 
bokslutet ska de internationella redovisningsstandarderna iakttas.

Förändringar i finansiella instruments verkliga värde, inklusive kreditrisker som är förenade 
med finansiella skulder, ska redovisas i fonden för verkligt värde när en sådan internationell 
redovisningsstandard som avses i 1 mom. förutsätter att de redovisas i övrigt totalresultat.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12 §

Halvårsrapport

En inlåningsbank ska för de sex första månaderna av en räkenskapsperiod upprätta en halv-
årsrapport, om inte annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På halv-
årsrapporten tillämpas i övrigt 2 och 3 mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i värdepappers-
marknadslagen. Om inte annat följer av denna paragraf ska på en sådan inlåningsbanks halv-
årsrapport som 7 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas på, dessutom tillämpas vad 
som i den lagen i övrigt föreskrivs om halvårsrapporter.

En inlåningsbanks halvårsrapport ska innehålla en för den aktuella perioden upprättad resul-
taträkning och balansräkning eller, om inlåningsbanken är moderföretag i en koncern, en kon-
cernresultaträkning och koncernbalansräkning samt en redogörelse för bankens eller koncer-
nens resultatutveckling och för sådana betydande förändringar i tillgångarna och skulderna 
samt posterna utanför balansräkningen och i verksamhetsmiljön som inträffat under rapportpe-
rioden, för exceptionella omständigheter som påverkat resultatutvecklingen, för väsentliga 
händelser som inträffat efter rapportperioden samt för bankens eller koncernens sannolika ut-
veckling under räkenskapsperioden. Halvårsrapportens uppgifter ska vara jämförbara med 
uppgifterna för motsvarande rapportperiod under den föregående räkenskapsperioden.

Halvårsrapporten ska offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Be-
stämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. tillämpas också på offentliggörande av halvårsrapporter, 
utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om offentliggörande av halvårsrapporter.

Bestämmelser om den skyldighet som centralinstitutet för sammanslutningen av inlånings-
banker har att upprätta och offentliggöra halvårsrapporter och årsrapporter för sammanslut-
ningen finns i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks moderföretag ska på dess halvårsrapporter till-
lämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank vars moderföretag i enlighet med denna paragraf of-
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fentliggör en halvårsrapport ska inte tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om 
inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter samt ge anvisningar och yttranden om 
upprättande av halvårsrapporter som avses i denna paragraf samt av särskilda skäl för viss tid 
bevilja undantag från bestämmelserna i denna paragraf, om detta inte äventyrar investerarnas 
eller insättarnas ställning. I fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden samt beviljande av 
undantag ska 2 § 2—4 mom. följas. I halvårsrapporten ska nämnas om undantag har beviljats.

15 §

Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska minst en gång om året lämna 

Finansinspektionen ett revisorsyttrande och huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förvaringen 
och hanteringen av kundmedel uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. i lagen om investe-
ringstjänster och i föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelserna i det kapitlet. 

15 kap.

Förfaranden vid kundtransaktioner

14 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut har rätt att lämna information som avses i 1 mom. till en sådan börs, en så-

dan marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en sådan marknadsplatsopera-
tör som ordnar organiserad handel som avses i lagen om handel med finansiella instrument, 
om informationen är nödvändig för att trygga den tillsynsuppgift eller skyldighet att bevara in-
formation som ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt att lämna information till en i 3 
kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument avsedd marknadsoperatör som motsva-
rar en börs och är verksam i en annan EES-stat. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

18 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut

1 §

Utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpningen av lagen om investeringstjänster på utländska EES-
kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet 
finns i 1 kap. 5 § 2—5 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster.

RP 151/2017 rd



364

2 §

Tredjeländers kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpning av lagen om investeringstjänster på tredjeländers kreditinsti-
tut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet finns i 1 kap. 
7 § och 8 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster.

20 kap.

Administrativa påföljder

2 §

Påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verk-
ställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den   20  .
Ett kreditinstitut ska underrätta Finansinspektionen om de investeringstjänster enligt 1 kap. 

15 § i lagen om investeringstjänster samt om de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen som 
kreditinstitutet tillhandahåller eller bedriver när denna lag träder i kraft. Anmälan, som ska 
godkännas av styrelsen, ska lämnas senast den 29 juni 2018. Kreditinstitutet ska tillställa Fi-
nansinspektionen en sådan utredning som avses i 5 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. i fråga 
om tjänster som börjar tillhandahållas efter att denna lag trätt i kraft. Lagens 12 kap. 5, 6 och 
12 § tillämpas första gången på verksamhetsberättelsen, bokslutet och halvårsrapporten för rä-
kenskapsperioden 2017.

—————
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6.

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 12 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 

519/2016, och
ändras 1 kap. 5 § 1 mom. 5—7 punkten, 2 kap. 2, 5, 6 och 9 §, 10 § 2 punkten, 3 kap. 5 §, 8 

kap. 8 §, 9 kap. 8 § 3 punkten, 12 kap. 6 § och 15 kap. 3 §, av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 7 punk-
ten och 12 kap. 6 § sådana de lyder i lag 519/2016, 2 kap. 10 § 2 punkten sådan den lyder i lag 
165/2014 och 9 kap. 8 § 3 punkten i lag 1278/2015, som följer:

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

5 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 

6) EU:s förordning om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012, 

7) kommissionens prospektförordning kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i 
prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt 
och annonsering,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 kap. 

Definitioner

2 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna lag värdepapper och andra finansiella instrument 
enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012). 

5 §

Reglerad marknad och marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad 

Med reglerad marknad avses i denna lag handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 
punkten i lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) och med marknadsplatsoperatör 
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som driver en reglerad marknad avses en börs eller motsvarande företag i en annan EES-stat 
som av en behörig myndighet har auktoriserats att driva en reglerad marknad. 

6 §

Börs

Med börs avses i denna lag en marknadsoperatör som i Finland driver en reglerad marknad 
enlig 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.

9 §

Multilateral handelsplattform och marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel

Med multilateral handelsplattform avses i denna lag en multilateral handelsplattform enligt 
1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och med mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel avses i denna lag en marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument.

10 §

Tillhandahållare av investeringstjänster

Med tillhandahållare av investeringstjänster avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) sådana kreditinstitut och utländska kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014) 
som tillhandahåller investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

5 §

Kvalificerad investerare

Med kvalificerad investerare avses i 3—5 kap. i denna lag en professionell kund enligt 1 
kap. 23 § i lagen om investeringstjänster och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 24 § i samma 
lag.

8 kap.

Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter

8 §

Emittenters rätt att få information om sina delägare

Den som sköter förvaltarregistrering enligt lagen om värdeandelssystem och om clearing-
verksamhet (348/2017) och den som är förvarare enligt lagen om värdepapperskonton 
(750/2012) är skyldig att ge emittenter information om dess delägare.
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9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och röstandelar

8 §

Undantag från anmälningsskyldigheten

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) ägar- och röstandelar som i enlighet med marknadsmissbruksförordningen har förvärvats 
i stabiliseringssyfte i samband med erbjudande av värdepapper, om den rösträtt som följer 
med aktierna inte utövas eller på annat sätt används för att ingripa i ledningen av emittenten.

12 kap.

Marknadsmissbruk

6 §

Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de transaktionsrappor-
ter som avses i 3 § 1 mom. och hur de ska behandlas hos emittenten samt, inom de gränser 
som marknadsmissbruksförordningen tillåter, om definitionen av närstående person i artikel 
3.1.26 i den förordningen och om höjande av det gränsvärde som avses i artikel 19.9 i mark-
nadsmissbruksförordningen.

15 kap. 

Administrativa påföljder

3 §

Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verk-
ställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den   20  . 

—————
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7. 

Lag 

om ändring av 51 kap. 6 och 6 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. 6 § och 6 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 521/2016, 

och
fogas till 51 kap. 6 a §, sådan den lyder i lag 521/2016, ett nytt 3 mom., varvid det nuva-

rande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

6 §

Definitioner

I detta kapitel avses med 
1) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,
2) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investe-

ringstjänster (747/2012),
3) insiderinformation information som avses i artikel 7.1—7.4 i marknadsmissbruksförord-

ningen, 
4) reglerad marknad en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen 

om handel med finansiella instrument (   /   ), 
5) multilateral handelsplattform en multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 

mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument,
6) organiserad handelsplattform en organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 

mom. 11 punkten i lagen om handel med finansiella instrument,
7) spotavtal avseende råvaror spotavtal avseende råvaror enligt definitionen i artikel 3.1.15 i 

marknadsmissbruksförordningen,
8) återköpsprogram handel med egna aktier i enlighet med 15 kap. i aktiebolagslagen 

(624/2006),
9) referensvärde ett referensvärde enligt definitionen i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruks-

förordningen,
10) godtagen marknadspraxis marknadspraxis som godtas av den behöriga myndigheten i 

en medlemsstat i enlighet med artikel 13 i marknadsmissbruksförordningen, 
11) stabilisering stabilisering enligt definitionen i artikel 3.2 d i marknadsmissbruksförord-

ningen,
12) handelsplats en reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 

handel med finansiella instrument, en multilateral handelsplattform som avses i 8 punkten i 
den paragrafen och en organiserad handelsplattform som avses i 11 punkten i den paragrafen,

13) grossistenergiprodukt en grossistenergiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på gros-
sistmarknaderna för energi, 

14) emittent en emittent enligt definitionen i artikel 3.1.21 i marknadsmissbruksförordning-
en,

15) utsläppsrätter utsläppsrätter som avses i 1 kap. 14 § 10 punkten i lagen om investerings-
tjänster.
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Vad som i detta kapitel föreskrivs om avyttring och förvärv av finansiella instrument ska 
tillämpas också på ingående av derivatavtal. Bestämmelserna i 1 och 2 § ska tillämpas på de-
rivatavtal oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av de underliggande tillgångar som 
derivatavtalet avser eller om kompenserande gottgörelse. 

6 a §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta kapitel tillämpas endast på finansiella instru-
ment 

1) som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka en ansökan om uppta-
gande till handel har lämnats in, 

2) med vilka handel bedrivs på en multilateral handelsplattform eller som är upptagna till 
handel på en multilateral handelsplattform eller för vilka en ansökan om upptagande till han-
del på en multilateral handelsplattform har lämnats in, 

3) med vilka handel bedrivs på en organiserad handelsplattform, eller
4) vilka är sådana utsläppsrätter som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 

om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växt-
husgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och som utauktioneras på en 
auktionsplattform som auktoriserats som en reglerad marknad.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vid tillämpning av 1, 2, 2 a, 3 och 4 § ska auktionsprodukter som är baserade på utsläppsrät-
ter som avses i den förordning som nämns i 1 mom. 4 punkten jämställas med finansiella in-
strument.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  . 

—————
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8. 

Lag 

om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 4 och 22 punk-

ten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 4 punkten i lag 
758/2012, 1 § 1 mom. 22 punkten och 6 § 1 mom. i lag 576/2017, 4 § 1 mom. i lag 359/2017 
och 5 § 1 mom. i lag 1443/2016, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 
856/2016, 1443/2016, 359/2017 och 576/2017, en ny 23 punkt som följer:

1 §

Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) emittenter av värdepapper som på ansökan har tagits upp till handel i Finland på en regle-
rad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (   /   ),
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

22) registrerade ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017),
23) referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektion-

en.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och 
de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i 
procent av avgifts-
grunden

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen 
(610/2014)

balansomslutning 0,0027

kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0027

andra betalningsinstitut enligt lagen om 
betalningsinstitut än institut för elektro-
niska pengar

omsättning 0,24

institut för elektroniska pengar enligt lagen 
om betalningsinstitut

balansomslutning 0,0027

skadeförsäkringsbolag enligt försäkrings-
bolagslagen (521/2008)

balansomslutning x 4 0,0027

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen

balansomslutning 0,0027
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specialföretag enligt försäkringsbolagsla-
gen

balansomslutning 0,0027

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997)

balansomslutning 0,0027

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987)

balansomslutning x 4 0,0027

pensionsstiftelser enligt lagen om pens-
ionsstiftelser

balansomslutning 0,0027

pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor

balansomslutning 0,0027

sjukkassa enligt lagen om försäkringskas-
sor

balansomslutning x 4 0,0027

annan försäkringskassa enligt lagen om 
försäkringskassor än pensionskassa eller 
sjukkassa

balansomslutning 0,0027

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en-
ligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006)

balansomslutning 0,0027

Sjömanspensionskassan enligt lagen om 
sjömanspensioner (1290/2006)

balansomslutning x 
0,4

0,0027

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden

balansomslutning 0,0027

Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikför-
säkringscentralen, Patientförsäkringscen-
tralen, Miljöförsäkringscentralen och stöd-
kassan för arbetslöshetskassorna enligt la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984)

balansomslutning x 4 0,0027

statens pensionsfond enligt lagen om sta-
tens pensionsfond (1297/2006), pensions-
anstalten Keva enligt lagen om Keva 
(66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt 
kyrkolagen (1054/1993)

balansomslutning x 
0,4

0,0027

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori I

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till EES-
kreditinstitut

0,0009

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori II

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till EES-
kreditinstitut

0,0014

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori III

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till EES-
kreditinstitut

0,0018

filial till tredjeländers kreditinstitut kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till tredjelän-

0,0027

RP 151/2017 rd



372

ders kreditinstitut
filialer till andra utländska betalningsinsti-
tut än betalningsinstitut som motsvarar in-
stitut för elektroniska pengar vars hemstat 
hör till EES

omsättning 0,10

filialer till utländska betalningsinstitut som 
motsvarar institut för elektroniska pengar 
vars hemstat hör till EES

balansomslutning 0,0009

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i 
Finland förvaltade 
placeringsfondernas 
sammanlagda till-
gångar

0,0021

tilläggsavgift för fondbolag som tillhanda-
håller kapitalförvaltning eller investerings-
rådgivning

kapitalförvaltningens 
och investeringsråd-
givningens omsätt-
ning

0,32

auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen 
om förvaltare av alternativa investerings-
fonder

de av AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0021

tilläggsavgift för AIF-förvaltare som till-
handahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 
mom. i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder eller anknytande tjänster 
enligt lagens 3 kap. 3 §

omsättningen från 
dessa funktioner

0,32

företag som med auktorisation i Finland 
förvaltar både placeringsfonder och AIF-
fonder

de av företaget i Fin-
land förvaltade pla-
ceringsfondernas och 
AIF-fondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0021

börser enligt lagen om handel med finansi-
ella instrument

omsättning 1,24 och minst 50 
000 euro

andra värdepappersföretag enligt lagen om 
investeringstjänster (747/2012) än sådana 
som avses i 6 kap. 1 § 3—5 mom. i den la-
gen

omsättning 0,32

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster

omsättning 0,10

arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor

medlemsavgiftsintäk-
ter

0,63

filialer till utländska EES-
värdepappersföretag

omsättning 0,14

filialer till värdepappersföretag i tredjelän-
der

omsättning 0,32

filialer till utländska EES-fondbolag som 
inte förvaltar en placeringsfond i Finland

omsättning 0,14

filialer till utländska EES-fondbolag som 
förvaltar en placeringsfond i Finland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0017
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utländska EES-fondbolag som inte har fili-
al i Finland och som förvaltar en place-
ringsfond i Finland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0017

tilläggsavgift för AIF-förvaltare som för-
valtar AIF-fonder etablerade i en EES-stat 
eller ett tredjeland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0010

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
som inte förvaltar AIF-fonder i Finland

omsättning 0,14

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
som förvaltar AIF-fonder i Finland

de av den EES-
baserade AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0017

EES-baserade AIF-förvaltare som inte har 
filial i Finland och som förvaltar AIF-
fonder i Finland

de av den EES-
baserade AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0017

filialer till AIF-förvaltare etablerade i tred-
jeland

omsättning 0,32

filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,029
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och 
de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i 
aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbank-
slagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)

6 420

annat kreditinstitut 2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger fi-
nansnetto

9 630

betalningsinstitut 2 140
försäkringsbolag 6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 140
försäkringsföreningar 1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 284
andra försäkringskassor än pensionskassor 856
arbetslöshetskassor 6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, 6 420
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arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Pati-
entförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan 
för arbetslöshetskassorna

1 284

statens pensionsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pens-
ionsfond

16 050

filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I 2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 4 301
fondbolag 4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 280
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 6 420
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registre-
ringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investerings-
fonder

4 815

andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster

6 420

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om inve-
steringstjänster

1 070

filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 140
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 070
filialer till utländska EES-fondbolag 2 140
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 140
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 3 210
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 210
leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel 
med finansiella instrument

10 700

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga 
bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro

värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och 
om clearingverksamhet

278 200

den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av 
kreditinstitutslagen (1199/2014)

12 840

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 140

juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsin-
stitut

1 070

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsin-
stitut

214
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ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investe-
ringstjänster

3 210

enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder regi-
streringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som 
fondbolag

1 070

den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 
kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investerings-
fonder

2 140

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder

3 210

företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 
och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

5 350

särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder

2 140

centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt 
lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

6 420

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglo-
merats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat (699/2004)

10 700

börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 070
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 070 

och en höjning med 193 
euro för varje registrerad 
försäkringsmäklare som 
är anställd hos ett försäk-
ringsmäklarföretag eller 
hos en enskild nä-
ringsidkare vid utgången 
av året före det då till-
synsavgiften bestäms.

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clea-
ringverksamhet

6 420

centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet

160 500

clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet

12 840

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 
6 kap. 9 § i den lagen

2 140

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument

16 585
och en höjning med 
17 120 euro om det finns 
en likvid marknad för 
aktierna enligt artikel 
2.17 i EU:s förordning 
om marknader för finan-
siella instrument.

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp 
till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska 

13 375
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ekonomiska samarbetsområdet än Finland
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en re-
glerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, 
när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller 
när emittenten inte har hemort i Finland

11 235
och en höjning med 
11 770 euro om det finns 
en likvid marknad för 
aktierna enligt artikel 
2.17 i EU:s förordning 
om marknader för finan-
siella instrument.

emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i 
Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument

3 210

finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än ak-
tier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Fin-
land

3 210

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Fin-
land på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel 
med finansiella instrument

4 280

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan 
är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform 
enligt lagen om handel med finansiella instrument

1 070

finländska kreditförmedlare som är registrerade i enlighet med 6 § 
i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband 
med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon 
kreditgivare

1 200

Pensionsskyddscentralen 10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 1 070

verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finans-
inspektionen

19 260

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995)

1 070

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om 
pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i 
Finland

1 070

tredjeländers kreditinstituts representationer 1 070
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsför-
medling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland 
och har filial i Finland

321

finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-
finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt 
artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland

10 700

utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om 
förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadse-
gendom, när förmedlarna har filial i Finland

400

förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinan-
siering

2 140

registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinneha-
vare

2 140

leverantörer av datarapporteringstjänster enligt lagen om handel 10 700
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med finansiella instrument 
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Fi-
nansinspektionen

3 000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
———

Denna lag träder i kraft den     20  .
—————
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9. 

Lag 

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 101 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 

765/2012, och
ändras 2 § 1 mom. 12, 14, 21 och 22 punkten, 5 § 2 mom., 8 b §, 8 c § 1 mom., 57 b, 101 b 

och 144 c §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 12 och 14 punkten, 5 § 2 mom., 8 c § 1 mom. och 
101 b § i lag 765/2012, 2 § 1 mom. 21 och 22 punkten och 144 c § i lag 163/2014, 8 b § i la-
garna 1490/2011, 765/2012, 163/2014, 175/2016 och 57 b § i lag 355/2017, som följer:

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investerings-

tjänster, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

14) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på 
en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) eller på någon 
annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21) professionell investerare sammanslutning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1—4 punkten 
i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 5 
punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller 
ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfa-
renhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av bety-
dande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen, 

b) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro, 
c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i upp-

gifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna, 
22) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 mom. i lagen 

om investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dessutom får fondbolagen tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,
3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, en-

ligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 b §
Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget re-

levant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med trans-
aktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget 
eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmark-
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nadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som 
gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa information-
ens konfidentialitet. 

Med relevanta personer avses i denna lag 
1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer 

som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fond-
verksamhet, 

2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet 
som fondbolaget har lagt ut på entreprenad.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs 
för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv. 

8 c §
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placerings-

fond eller specialplaceringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om 
transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 10 kap. 12 § i 
lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

57 b §
Som fondandelsförvaltare kan sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstituts-

lagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att till-
handahålla förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om 
investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat 
vara verksamma. Som fondandelsförvaltare kan också en sådan värdepapperscentral vara 
verksam som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet (348/2017) samt en sådan utländsk värdepapperscentral som avses i 6 punkten i 
den paragrafen och som har fått sådan auktorisation att vara verksam som värdepapperscentral 
i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepap-
perscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 
236/2012. 

101 b § 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningar som avses i 

100 och 101 § och hur de ska göras samt om innehållet i fondbolagets insiderregister som av-
ses i 101 a § och hur uppgifterna ska registreras. 

144 c §
Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder 

finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen. 
———

Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 8 b § 3 mom. och 101 a § 4 mom. i den lag som gällde 

när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.
—————
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10. 

Lag 

om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 7 kap. 8 § 2 

mom. och 19 kap. 6 §, av dem 19 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, 
ändras 2 kap. 4 § 19 punkten, 5 § 2 mom. 10 punkten, 6 § 2 och 3 mom. och 7 § 1 mom. 2 

punkten, 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §, 6 kap. 2 § 6 mom., 7 kap. 5 § 2 mom., 12 kap. 8 § 4 
mom., 13 kap. 2 § 2 mom., 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten, 19 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom. och 7 
§, rubriken för 21 kap. 3 § och 1 mom. i den paragrafen samt rubriken för 6 § och 4 mom. i 
den paragrafen och 22 kap. 3 §, av dem 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 
627/2014, och 

fogas till 14 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2017, en ny 2 a-punkt 
som följer:

2 kap. 

Definitioner

4 §

Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där en 
EES-baserad AIF-förvaltare

a) förvaltar EES-baserade AIF-fonder, 
b) marknadsför andelar i en EES-baserad AIF-fond, 
c) marknadsför andelar i en tredjelandsbaserad AIF-fond, och 
d) tillhandahåller tjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §

Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10) direktivet om marknader för finansiella instrument Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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6 §

Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med 
1) professionell kund och icke-professionell kund detsamma som i 1 kap. 23 § i lagen om in-

vesteringstjänster,
2) finansiellt instrument detsamma som i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,
3) värdepappersföretags filial detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster, 
4) investeringstjänster detsamma som i 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster,
5) utländskt EES-värdepappersföretag detsamma som i 1 kap. 13 § i lagen om investerings-

tjänster,
6) utländskt EES-försäkringsbolag detsamma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska försäk-

ringsbolag (398/1995).
Vad som i denna lag föreskrivs om utländska EES-värdepappersföretags filialer ska tilläm-

pas på sådana utländska anknutna ombud för i Finland etablerade utländska EES-
värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 §

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) onoterat bolag bolag som har sitt stadgeenliga säte i en EES-stat och vars aktier inte har 
tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i 
lagen om handel med finansiella instrument (    /    ). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 kap. 

Verksamhet som AIF-förvaltare

2 § 

Andra tillåtna tjänster

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
En extern AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med 1 § får dessutom tillhandahålla 

kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen 
dessutom som sidotjänster tillhandahålla 

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,
2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om 

investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder, 
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3) mottagande och förmedling av order enligt 1 kap. 15 § 1 punkten i lagen om investerings-
tjänster. 

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

2 §

Minimikapital

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Trots vad som föreskrivs i 1—4 mom. ska en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster en-

ligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 2 § 1 
mom. i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Organisering av verksamheten

5 §

Kundskydd i samband med investeringstjänster

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfaranden för att i behörig ordning och så snabbt som 

möjligt behandla sådana klagomål från icke-professionella kunder som gäller kapitalförvalt-
ning eller sidotjänster. Vid behandlingen av kundklagomål ska iakttas 10 kap. 15 § i lagen om 
investeringstjänster. 

12 kap.

Erbjudande av andelar

8 §

Kundkontroll

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga 

säte i en EES-stat och vars aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som av-
ses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

RP 151/2017 rd



383

13 kap. 

Marknadsföring till icke-professionella kunder

2 §

Auktorisationsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller en 

AIF-förvaltare som är registreringsskyldig i EES, när den är en internt förvaltad AIF-fond vars 
aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i 
lagen om handel med finansiella instrument, alltid marknadsföras till icke-professionella kun-
der i Finland. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §

Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och vars kapitalbas all-
tid ska uppgå till minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet och 
som tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i 
lagen om investeringstjänster, 

2 a) ett utländskt EES-värdepappersföretags filial som fått auktorisation motsvarande verk-
samhetstillstånd enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland 
och som uppfyller de villkor för värdepappersföretag som föreskrivs ovan i 2 punkten,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19 kap. 

EES-staterna 

1 § 

Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder och tillhandahålla investeringstjänster i andra 
EES-stater

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller i en 
annan EES-stat tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster en-
ligt 3 § efter att till Finansinspektionen ha lämnat följande information:

1) uppgift om de EES-stater där den avser att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla ka-
pitalförvaltning och sidotjänster, 

2) en verksamhetsplan där det framgår vilka AIF-fonder som den avser att förvalta och vilka 
tjänster den avser att tillhandahålla. 

Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs genom en filial ska dessutom följande information 
lämnas till Finansinspektionen innan verksamheten inleds:
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1) filialens organisatoriska struktur,
2) en adress i AIF-fondens hemmedlemsstat där relevanta handlingar kan erhållas, 
3) namn och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för ledningen av filialen.
AIF-förvaltaren får inleda verksamhet som avses i 1 mom. efter att ha tagit emot Finansin-

spektionens underrättelse om saken.
AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av någon av de uppgifter som avses i denna paragraf 

skriftligen underrätta Finansinspektionen om denna ändring senast en månad innan en plane-
rad ändring genomförs eller omedelbart efter det att en oplanerad ändring ägt rum. 

2 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att förvalta AIF-fonder och tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-
fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster enligt 3 
§ i Finland under samma förutsättningar som AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt denna 
lag.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får börja förvalta AIF-fonder och tillhandahålla ka-
pitalförvaltnings- och sidotjänster i Finland efter att ha fått en underrättelse om saken från sin 
hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet.

5 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att marknadsföra AIF-fonder i Finland

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Den som har rätt att i Finland förmedla order enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjäns-

ter får marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland endast om förvaltaren av 
AIF-fonden i fråga har fått en sådan underrättelse från en EES-tillsynsmyndighet som avses i 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet får, om inte något annat följer av kommissionens de-
legerade förordning, för genomförande av AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser 
om sådan dokumentation och information som avses i 4 § 1 mom. 

21 kap. 

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

3 §

Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahållande av investeringstjänster i EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en AIF-
förvaltare följer denna lag när den förvaltar AIF-fonder och tillhandahåller kapitalförvalt-
nings- och sidotjänster. Dessutom ska Finansinspektionen säkerställa om AIF-förvaltarens 
auktorisation omfattar sådan förvaltning av AIF-fonder samt tillhandahållande av kapitalför-
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valtnings- och sidotjänster som avses i den verksamhetsplan som fogats till anmälan. Finans-
inspektionen ska senast en månad efter det att den har tagit emot en fullständig anmälan över-
lämna handlingarna till de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat. En 
förklaring om att anmälaren är en auktoriserad AIF-förvaltare enligt denna lag ska då bifogas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Ändrade uppgifter om förvaltning, tillhandahållande av investeringstjänster eller marknadsfö-
ring

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om en planerad ändring genomförs trots ett förbud eller om det framgått någon annan om-

ständighet som innebär att AIF-förvaltaren inte längre iakttar denna lag eller de bestämmelser 
och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Finansinspektionen vidta nödvändiga åt-
gärder i enlighet med 3 kap. i lagen om Finansinspektionen och vid behov i alla EES-stater 
förbjuda förvaltning av AIF-fonder, tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster 
samt erbjudande av andelar. 

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

3 §

Bestämmande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om bestämmande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 8 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag 

trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.
—————
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 2 kap. 19 § 

4 mom.,
ändras i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 2 kap. 16 § och 21 § 2 mom., 3 kap. 1 § 4 mom., 5 § 

4 mom., 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. samt 8 kap. 1 § 3 mom., och 
fogas till 6 kap. en ny 8 § som följer:

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

3 § 

Definitioner

I denna lag avses med 
1) värdeandelar sådana aktier, andelar och andra rättigheter enligt 2 kap. 1 § i värdepap-

persmarknadslagen (746/2012), andra finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om in-
vesteringstjänster (747/2012) och med dem jämförbara rättigheter samt andra värdepapper 
som har anslutits till värdeandelssystemet, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet samt 
centrala motparter

16 §

Privata transaktioner

Om en värdepapperscentral tillhandahåller investeringstjänster på det sätt som avses i artikel 
73 i EU:s värdepapperscentralsförordning ska på privata transaktioner som utförs av värde-
papperscentralens ledning och anställda tillämpas vad som i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om in-
vesteringstjänster föreskrivs om privata transaktioner som utförs av värdepappersföretags 
verkställande ledning, anställda och anknutna ombud. 

21 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får dessutom utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmäl-

ningar enligt 18 § och hur de ska göras, om innehållet i värdepapperscentralens insiderregister 
enligt 19 § och hur uppgifterna ska registrera samt om hur sådana rapporter som avses i 22 § 1 
mom. ska göras och hur de ska behandlas hos värdepapperscentralen. 
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3 kap.

Clearingmedlemmar och kontoförvaltare

1 § 

Beviljande av rätt att vara verksam som clearingmedlem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
På de villkor som finansministeriet bestämmer får en värdepapperscentral bevilja också 

andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 2 mom. 2—4 punkten och 
som har tillräckliga förutsättningar när det gäller kapitaltäckning och riskhantering rätt att vara 
verksam som clearingmedlem. I de villkor som finansministeriet bestämmer ska det krävas att 
det sökande företaget lämnar värdepapperscentralen utredningar som i tillämpliga delar mots-
varar de utredningar som enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster ska fogas till ett vär-
depappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 §

Värdepapperscentralens och clearingmedlemmens panträtt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får pant-

havaren omvandla egendomen till pengar för att clearingen ska kunna genomföras. Om den 
pantsatta egendomen består av värdepapper eller finansiella instrument som är föremål för 
handel på en handelsplats som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen om handel med 
finansiella instrument (   /    ) kan värdepapperen eller de finansiella instrumenten omvandlas 
till pengar på handelsplatsen. Vid omvandlingen är det också annars möjligt att avvika från 
vad som i lagen föreskrivs om begränsningar i panthavarens rätt, om inte avvikelsen oskäligt 
äventyrar pantägarens, gäldenärens eller de övriga borgenärernas intressen. En clearingmed-
lem har rätt att omsätta pantsatt egendom också om en tillhandahållare av investeringstjänster 
som inte är clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av transaktioner som ska ges 
clearing och avvecklas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Beviljande av rätt att vara verksam som kontoförvaltare

En värdepapperscentral ska bevilja finska staten, Finlands Bank och centralbankerna i andra 
EES-stater, samt sådana börser, centrala motparter och utländska värdepapperscentraler som 
avses i lagen om handel med finansiella instrument rätt att vara verksam som kontoförvaltare. 
Rätt att vara verksam som kontoförvaltare ska beviljas även sådana tillhandahållare av inve-
steringstjänster och clearingmedlemmar 

1) vars planerade verksamhet uppfyller de tekniska krav som verksamheten ställer,
2) som med beaktande av tidigare verksamhet eller av någon annan orsak med fog kan anses 

uppfylla kraven på juridisk sakkunskap och etisk standard, 
3) vars planerade verksamhet inte äventyrar värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets 

tillförlitlighet och ändamålsenlighet,
4) vars aktiekapital, andelskapital eller något annat motsvarande kapital uppgår till minst 

730 000 euro, och
5) som uppfyller övriga krav i värdepapperscentralens regler.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11 §

Tillämpning av procedurbestämmelserna om investeringstjänster på clearingmedlemmar och 
kontoförvaltare

Vad som föreskrivs om privata transaktioner i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investerings-
tjänster och om hantering av intressekonflikter i 9 § i det kapitlet, om värdepappersföretags 
skyldighet att särredovisa kundmedel i 9 kap. 1 § och orderhantering i 10 kap. 9 § i den lagen 
ska tillämpas också på clearingmedlemmar och kontoförvaltare.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 kap.

Aktier och andelar som hör till värdeandelssystemet

8 §

Bolag vilkas aktier inte är föremål för handel på en handelsplats

Om ett i 1 § avsett aktiebolags aktier inte är föremål för handel på en handelsplats som avses 
i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, får aktierna inte 
anslutas till ett utländskt värdeandelssystem. 

8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Värdepapperscentraler har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att ur värdeandelssy-

stemet lämna ut uppgifter till insiderregister över ägande och till register över privata transakt-
ioner som görs av sådana personer med inflytande som avses i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om 
investeringstjänster.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 16 § 2 mom. i den lag som gällde när denna lag 

trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.
—————
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12. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avveckl-
ingssystem

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

(1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 768/2012, som följer: 

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan avveckling i avvecklingssystem av betalningsförpliktel-
ser och av sådana leveransförpliktelser som är förknippade med 

1) handel med finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument, eller
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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13. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i 

lag 623/2014, som följer:

3 §

Definitioner

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Med institut avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3) kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § och finansiella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinstitutsla-

gen, värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster 
(747/2012), fondbolag enligt 2 § 1 mom. 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 2 § 1 mom. 5 
punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt 2 kap. 2 §, förvaringsin-
stitut enligt 14 kap. 1 § och särskilda förvaringsinstitut enligt 14 kap. 3 § i lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (162/2014), försäkringsbolag enligt 1 kap. 1 § i försäkrings-
bolagslagen (521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997) och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
försäkringsföreningar (1250/1987),
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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14. 

Lag 

om ändring av 5 a § i lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 

350/2017, som följer: 

Förvaltningskonto

5 a §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller en konto-
förvaltare. Som kontoförvaltare kan värdepapperscentralen godkänna också ett sådant kredit-
institut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella in-
strument enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), ett utländskt samarbetsorgan enligt 2 
kap. 10 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller någon annan sådan 
utländsk organisation som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars finansiella verksam-
hetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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15. 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdepapperskonton (750/2012) 1 § 2 mom. och 2 § 1 och 2 punkten, av 

dem 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 351/2017, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna lag föreskrivs om värdepapper ska tillämpas på värdepapper som avses i 

värdepappersmarknadslagen (746/2012) och i tillämpliga delar på andra finansiella instrument 
som avses i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) förvarare företag som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. eller 2 § 1 eller 4 mom. i lagen om inve-
steringstjänster (747/2012) och som bedriver förvaring i form av sådana sidotjänster som la-
gen tillåter eller som en sådan kontoförvaltare av kapitalförvaltningskonto som avses i 5 a § i 
lagen om värdeandelskonton (827/1991), 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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16. 

Lag 

om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 3 

§ 1 mom. 18 punkten och 6 § 3 mom. 6 punkten, 7 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12 kap. 2 § 1 mom. 
3 punkten och 18 kap. 2 § som följer:

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

18) tredjeländers värdepappersföretag utländska värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i 
lagen om investeringstjänster, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Lagens syften och allmänna tillämpningsprinciper

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vid tillämpning av denna lag ska verket i fråga om institut och i fråga om företag som avses 

i 1 § 2 mom. beakta bland annat 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6) företagets investeringstjänster i enlighet med 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster.

7 kap.

Allmänna principer för resolutionsverktyg

6 §

Tillämpning av bestämmelserna om ägartillsyn

När skulder konverteras till aktier eller andelar på det sätt som avses i 8 kap. eller när aktier 
eller andelar överförs med stöd av 9 kap., tillämpas 3 kap. i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i 
lagen om investeringstjänster och 32 a—32 c § i lagen om Finansinspektionen, om inte något 
annat föreskrivs nedan i denna paragraf.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Med avvikelse från vad som föreskrivs i kreditinstitutslagen och i lagen om investerings-
tjänster kan verket med stöd av bestämmelserna i 8 och 9 kap. i denna lag överföra aktier och 
andelar innan Europeiska centralbanken har fattat beslut enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i kreditinsti-
tutslagen eller Finansinspektionen har beviljat tillstånd enligt 6 a kap. 2 § 2 mom. i lagen om 
investeringstjänster. Verket har emellertid uteslutande rätt att utöva de rättigheter som är före-
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nade med aktierna och andelarna till dess att Europeiska centralbanken har fattat sitt beslut el-
ler Finansinspektionen har beviljat nämnda tillstånd eller har beslutat om den förbjuder överlå-
telsen av aktierna eller andelarna eller till utgången av den tidsfrist som avses i 32 b § i lagen 
om Finansinspektionen. 

12 kap. 

Verkets befogenheter

2 §

Kompletterande befogenheter

Verket har, när det utövar resolutionsbefogenheter enligt 8—11 kap., rätt att 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) kräva att Finansinspektionen avbryter handeln med finansiella instrument i ett institut 
som har ställts under resolutionsförvaltning eller skjuter upp upptagandet till handel på en så-
dan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finan-
siella instrument (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

18 kap. 

Administrativa påföljder

2 §

Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verk-
ställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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17. 

Lag 

om ändring av 7 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 7 kap. 10 § som följer:

7 kap. 

Särskilda bestämmelser

10 §

Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om påförande, offentliggörande och verk-
ställighet av administrativa påföljder. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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18. 

Lag 

om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 

punkten och 3 § 3 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 2 punkten i lag 763/2012 och 
3 § 3 mom. 1 punkten i lag 622/2014, som följer: 

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) och motsvarande utländska värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 §

Finans- och försäkringskonglomerat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 

15 punkten i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen avsedd 
annan betydande bindning än en sådan som avses ovan i denna paragraf samt av dylika före-
tags dotterföretag och ägarintresseföretag, förutsatt att minst ett av de reglerade företagen är 
ett företag i finansbranschen, att minst ett är ett företag i försäkringsbranschen och att den 
sammanräknade andel som företagen i finans- och försäkringsbranschen samt den andel som 
företagen i båda branscherna var för sig innehar är betydande vid beräkning enligt 4 §,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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19. 

Lag 

om ändring av 3 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 179/2014, som föl-

jer:

3 §

Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser förvaltning, inlösen eller försäljning av värdepapper 
och som genomförs av värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana fondföretag, fondbolag och 
AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) och företag som avses i 3 punkten eller andra företag som kan förvara 
värdepapper,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  . 

—————
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20. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 

180/2014, som följer:

3 § 

Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser egendomsförvaltning eller inlösen eller försäljning av 
värdepapper och som genomförs av värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana fondföretag, 
fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i la-
gen om investeringstjänster (747/2012) och personer som avses i 3 punkten eller andra företag 
som kan förvara värdepapper,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  . 

—————
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21. 

Lag 

om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 

1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten och 4 § 16 a-punkten, samt
fogas till 9 kap. 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

16) personer som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 
1—8 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

16) finansiellt institut
a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Särskilda bestämmelser

4 § 

Överklagande 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i 73 § i 

lagen om Finansinspektionen.
———

Denna lag träder i kraft den     20  . 
På besvärsärenden som inletts när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som 

gällde när lagen trädde i kraft. 
—————
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22. 

Lag 

om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 1 mom. 4 punkten och 19 §, sådana de 

lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten i lag 766/2012 och 19 § i lag 164/2014, som följer:

3 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4) derivatinstrument derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella instrument (   /   ) eller på någon annan reglerad mark-
nadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten samt andra de-
rivatinstrument vilkas underliggande tillgångar är värdepapper, valutor, räntesatser, derivatin-
strument, fastigheter, fastighetsvärdepapper, annan egendom eller index som beskriver prisut-
vecklingen för de underliggande tillgångarna,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19 §

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen, 
om inte något annat föreskrivs i detta kapitel eller i 2 eller 11 § i denna lag, i 7, 12 och 13 kap. 
i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 5 kap. i lagen om handel med fi-
nansiella instrument. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

RP 151/2017 rd



401

23. 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan 

den lyder i lag 767/2012, som följer:

6 §

Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska de pla-
ceras för den som har rätt till sparmedlen och i dennes namn samt på det sätt som närmare 
framgår av sparavtalet, i ett eller flera av följande placeringsobjekt:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och är fö-
remål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instru-
ment (   /   ) eller på en multilateral handelsplattform enligt den lagen eller därmed jämförlig 
handel utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och där emittenten ska iaktta in-
formationsskyldigheten enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen eller enligt 5 kap. 2 § 
i lagen om handel med finansiella instrument eller därmed jämförlig informationsskyldighet,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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24. 

Lag 

om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen (1141/2015) 1 kap. 2 § 8 punkten, 6 kap. 9 § 5 mom. och 9 kap. 3 § 

2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 622/2016, som följer:

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning 
vars värdepapper har tagits upp till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 
§ 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 kap.

Godkännande och registrering

9 §

Revisorsregistret

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en 

annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett kon-
cernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en 
annan stat än en EES-stat, om sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en 
börs som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. 
Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, 
revisionssammanslutningens förvaltning, utförande av revision och offentliggörande av upp-
gifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registre-
ringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana 
icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nomi-
nella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst

1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om 
emissionen har skett före den 31 december 2010, eller

2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta 
om emissionen har skett den 31 december 2010 eller därefter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete

3 §

Internationellt tillsynssamarbete

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen 

överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter mot-
svarande uppgifter i sin hemstat, om

1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i 
staten i fråga eller vars värdepapper i den staten har upptagits till handel på en marknad som 
motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument och om skyddet av sammanslutningens affärsintressen inte äventy-
ras på grund av detta,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

RP 151/2017 rd



404

25. 

Lag 

om ändring av 15 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 5 mom. och 17 § 12 mom., såd-

ana de lyder i lag 773/2012, som följer: 

15 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter 

också om derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad 
marknad och om sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 3—9 punkten i lagen om 
investeringstjänster och om andra derivatinstrument samt om avtalsparterna.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp till 

handel på en reglerad och myndighetsövervakad marknad i Finland eller utomlands ska under-
rätta Skatteförvaltningen om att värdepapperen tagits upp till handel, om att handeln flyttats 
från en marknad till en annan och att värdepapperen inte längre är föremål för handel på 
marknaden. Detsamma gäller när värdepapperen på bolagets ansökan eller med dess samtycke 
tas upp till handel på en multilateral eller på en organiserad handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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26. 

Lag 

om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 13 punkten, sådan den ly-

der i lag 184/2014, som följer:

34 §
Om inte något annat bestäms i lag, har intressebevakaren inte rätt att på huvudmannens väg-

nar utan förmyndarmyndighetens tillstånd
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13) bevilja penninglån eller mot vederlag förvärva i 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjäns-
ter (747/2012) avsedda finansiella instrument eller andelar i sammanslutningar, med följande 
undantag:

a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som har koncession i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet,

b) förvärva obligationer som staten, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun har 
emitterat,

c) förvärva värdepapper som är föremål för handel på en sådan börs, reglerad marknad eller 
multilateral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instru-
ment (   /   ),

d) förvärva andelar i placeringsfonder som är förenliga med det fondföretagsdirektiv som 
avses i 2 § 9 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och som är registrerade i Finland 
eller i utländska fondföretag som avses i 128 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder och som i 
enlighet med 2 mom. i nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar i Finland,

e) förvärva andelar i en sådan AIF-fond enligt lagen om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder (162/2014) av vars kapital enligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdedelar är 
placerade i sådana insättningar, obligationer eller värdepapper som avses i underpunkterna a, b 
och c och vars andelar i enlighet med 13 kap. i den lagen kan erbjudas icke-professionella 
kunder,

f) förvärva sådana finansiella instrument som kan jämföras med finansiella instrument enligt 
underpunkterna a—e och som anges genom förordning av justitieministeriet,

g) förvärva sådana aktier och andelar som i huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter eller 
tjänster som vanligen används i hushåll, om andelen inte är förenad med personligt ansvar för 
sammanslutningens skulder.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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27. 

Lag 

om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknads-

domstolen (100/2013), sådan den lyder i lag 23/2014.

2 §
Denna lag träder i kraft den     20  .
Ärenden som inletts vid marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft ska behandlas med 

iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. 
—————
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28.

Lag

om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 7 kap. 9 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan den lyder i lagarna 746/2010

och 851/2016, ett nytt 3 mom. samt till 7 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 851/2016, ett nytt 2 
mom. som följer:

7 kap.

Konsumentkrediter

9 §

Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om avsikten är att i ett kreditavtal hänvisa till ett sådant referensvärde som definieras i arti-

kel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används 
som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investe-
ringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förord-
ning (EU) nr 596/2014, ska kreditgivaren och kreditförmedlaren dessutom med ett separat do-
kument informera konsumenten om referensvärdet och administratörens namn samt om vilka 
konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten. 

7 a kap. 

Konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

4 §

Allmän informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Om det i samband med krediter som erbjuds av en kreditgivare eller en kreditförmedlare 

hänvisas till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används om referensvärden för finansiella 
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring 
av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska av den in-
formation som avses i 1 mom. framgå också referensvärdet och administratörens namn samt 
vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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29.

Lag

om ändring av 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 9 § 4 mom., sådant det 

lyder i lag 616/2014, som följer:

9 §

Bokslut och revision

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 

mom. framlagd för allmänheten och ge kopior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 11 § 2 
och 4 mom. i kreditinstitutslagen. Över centralinstitutet och medlemskreditinstituten samt de-
ras dotterföretag ska en konsoliderad halvårsrapport och årsrapport upprättas med iakttagande 
av 2 mom. samt 12 kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska 
i enlighet med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på begäran ge kopior av den konsoliderade 
halvårsrapporten.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

Helsingfors den 26 oktober 2017

Statsminister

Juha Sipilä

Finansminister Petteri Orpo
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 2 § 5 mom. och 9 kap. 9 §, av 

dem 2 kap. 2 § 5 mom. sådant det lyder i lag 735/2016,
ändras 1 kap., rubriken för 2 kap., 1 §, rubriken för 2 § samt paragrafens 1 och 2 mom., 3 

och 3 a §, 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom. och rubriken för 8 §, rubriken för 4 kap. 
samt 1 och 2 §, 5 kap., rubriken för II avdelningen, 6 kap. 1 § och 2 § 2 och 4 mom., 7 kap., 8 
kap. 2 §, 9 kap. 1—6 §, 10 kap., 12 kap. 2 § 4 mom., 13 kap. 1 och 6 §, 14 kap. 3 § 1 och 2 
mom., 15 kap., samt 16 kap. 1 och 3 §, 

av dem 2 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 166/2014, 2 kap. 3 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 735/2016, 2 kap. 3 a § i lag 735/2016, 6 kap. 2 § 2 och 4 mom. samt 16 kap. 3 § i 
lag 623/2014, 8 kap. 2 § i lag 640/2016, 9 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
166/2014, 9 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 354/2014 och 16 kap. 1 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lagarna 623/2014 och 640/2016, samt 

fogas till 3 kap. 8 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 6 a, 6 b och 7 a kap., till 9 kap. nya 4 a, 10 
och 11 §, till 11 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt till 13 
kap. en ny 6 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH 
RÄTTEN ATT TILLHANDAHÅLLA 

INVESTERINGSTJÄNSTER

1 kap

Allmänna bestämmelser

(1 kap ändras i sin helhet.)
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2 kap

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

1 §

Tillståndsplikt för investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas end-
ast av företag som har beviljats verksamhets-
tillstånd enligt denna lag och av utländska fö-
retag som har auktorisation eller rätt enligt 4 
eller 5 kap. att tillhandahålla investerings-
tjänster i Finland.

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
eller bedriva investeringsverksamhet

1 §

Tillståndsplikt för investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet

Investeringstjänster får tillhandahållas eller 
investeringsverksamhet bedrivas endast av 
företag som har beviljats tillstånd enligt 
denna lag och av utländska företag som har 
auktorisation eller rätt att enligt 4 eller 5 kap. 
tillhandahålla investeringstjänster eller bed-
riva investeringsverksamhet i Finland.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en 
näringsidkare med verksamhetstillstånd en-
ligt denna lag ta emot och förmedla order 
som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 
3 § 1 mom. 1 punkten samt tillhandahålla in-
vesteringsrådgivning. En förutsättning för att 
en enskild näringsidkare eller en juridisk 
person som leds av en fysisk person ska be-
viljas verksamhetstillstånd är att man genom 
alternativa arrangemang ser till att nä-
ringsidkaren eller den juridiska personen 
leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att 
kundernas intressen och marknadens integri-
tet beaktas på ett adekvat sätt. Näringsidka-
ren och den fysiska personen ska ha tillräck-
ligt god vandel, tillräckliga kunskaper, fär-
digheter och erfarenheter samt avsätta till-
räckligt med tid för att kunna fullgöra sina 
plikter. 

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster en-
ligt annat tillstånd

Trots bestämmelserna i 1 § får investe-
ringstjänster tillhandahållas av finländska 
och utländska kreditinstitut så som föreskrivs 
i kreditinstitutslagen, av finländska fondbo-
lag och utländska EES-fondbolag så som fö-
reskrivs i lagen om placeringsfonder samt av 
finländska och utländska AIF-förvaltare så 
som föreskrivs i lagen om förvaltare av alter-

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster el-
ler bedrivande av investeringsverksamhet 

enligt annat tillstånd

Trots bestämmelserna i 1 § 1 mom. får in-
vesteringstjänster tillhandahållas och investe-
ringsverksamhet bedrivas av finländska och 
utländska kreditinstitut så som föreskrivs i 
kreditinstitutslagen, av finländska fondbolag 
och utländska EES-fondbolag så som före-
skrivs i lagen om placeringsfonder samt av 
finländska och utländska AIF-förvaltare så 
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nativa investeringsfonder.

Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral 
handel ordnas av börser som avses i lagen 
om handel med finansiella instrument.

— — — — — — — — — — — — — —
Trots det som föreskrivs i 1 § får en för-

medlare av gräsrotsfinansiering som avses i 
lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) och 
som är införd i Finansinspektionens register 
över förmedlare av gräsrotsfinansiering er-
bjuda förmedling och mottagande av order 
som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 
10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt investe-
ringsrådgivning i anslutning till låne- och in-
vesteringsbaserad gräsrotsfinansiering enligt 
vad som föreskrivs i lagen om gräsrotsfinan-
siering.

som föreskrivs i lagen om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder. 

Trots bestämmelserna i 1 § får multilateral 
eller organiserad handel ordnas av börser 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument. 
— — — — — — — — — — — — — —
(5 mom. upphävs)

3 §

Sidotjänster

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt 
verksamhetstillstånd utöver investerings-
tjänster

1) bevilja kunder kredit och annan finansie-
ring i samband med investeringstjänster,

2) tillhandahålla företag rådgivning om ka-
pitalstruktur, företagsstrategi och andra frå-
gor som har samband med dessa samt råd-
givning och tjänster som gäller fusioner, fö-
retagsförvärv och andra omstruktureringar,

3) tillhandahålla valutatjänster i samband 
med investeringstjänster,

4) producera och tillhandahålla investe-
rings- och finansanalyser samt andra motsva-
rande former av allmänna rekommendationer 
om handel med finansiella instrument,

5) tillhandahålla tjänster som anknyter till 
garantigivning och emission av finansiella in-
strument,

6) tillhandahålla investeringstjänster och 
tjänster motsvarande dem som avses i detta 
moment med sådana underliggande tillgångar 
till derivatinstrument som inte är finansiella 
instrument, när verksamheten har samband 
med verksamhet som bedrivs med derivatin-
strument,

3 §

Sidotjänster och rätt att tillhandahålla data-
rapporteringstjänster

Värdepappersföretag får i enlighet med sitt 
verksamhetstillstånd utöver investerings-
tjänster och investeringsverksamhet

1) bevilja kunder kredit och annan finansie-
ring i samband med investeringstjänster,

2) tillhandahålla företag rådgivning om ka-
pitalstruktur, företagsstrategi och andra frå-
gor som har samband med dessa samt råd-
givning och tjänster som gäller fusioner, fö-
retagsförvärv och andra omstruktureringar,

3) tillhandahålla valutatjänster i samband 
med investeringstjänster,

4) producera och tillhandahålla investe-
rings- och finansanalyser samt andra motsva-
rande former av allmänna rekommendationer 
om handel med finansiella instrument,

5) tillhandahålla tjänster som anknyter till 
garantiverksamhet för finansiella instrument,

6) tillhandahålla investeringstjänster och 
tjänster motsvarande dem som avses i detta 
moment med sådana underliggande tillgångar 
till derivatinstrument som inte är finansiella 
instrument, när verksamheten har samband 
med verksamhet som bedrivs med derivatin-
strument,

7) tillhandahålla förvaring och administ-
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7) tillhandahålla annan förvaring av finan-
siella instrument än sådan som avses i 1 kap. 
11 § 9 punkten,

8) bedriva annan verksamhet som är jäm-
förbar med eller har ett nära samband med 
verksamhet som avses i detta moment.

ration av finansiella instrument för kunders 
räkning, bland annat värdepappersförvaring 
och liknande tjänster, med undantag för till-
handahållande och förande av värdepap-
perskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i 
avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om 
värdepapperscentraler,

8) tillhandahålla annan förvaring av finan-
siella instrument än sådan som avses i 7
punkten,

9) bedriva annan verksamhet som är jäm-
förbar med eller har ett nära samband med 
verksamhet som avses i detta moment

Ett värdepappersföretag som ordnar multi-
lateral eller organiserad handel får dessutom 
upprätthålla och tillhandahålla sådana data-
rapporteringstjänster som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 19 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument.

3 a §

Tillhandahållande av andra investeringsob-
jekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhets-
tillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling 
eller utförande av order, kapitalförvaltning 
eller investeringsrådgivning, får företaget 
också tillhandahålla tjänster som avser andra 
investeringsobjekt än finansiella instrument 
samt investerings- och finansieringsrådgiv-
ning som avser sådana objekt. Om värdepap-
persföretagets verksamhetstillstånd ger rätt 
att tillhandahålla förvaring av finansiella in-
strument, får det i enlighet med tillståndet 
också tillhandahålla tjänster som avser andra 
investeringsobjekt än finansiella instrument.

3 a §

Tillhandahållande av andra investeringsob-
jekt än finansiella instrument

Om ett värdepappersföretags verksamhets-
tillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling 
eller utförande av order, kapitalförvaltning 
eller investeringsrådgivning, får företaget 
också tillhandahålla tjänster som avser andra 
investeringsobjekt än finansiella instrument 
samt investerings- och finansieringsrådgiv-
ning som avser sådana objekt. Om värdepap-
persföretagets verksamhetstillstånd ger rätt 
att tillhandahålla förvaring av finansiella in-
strument, får det i enlighet med tillståndet 
också tillhandahålla tjänster som avser andra 
investeringsobjekt än finansiella instrument. I 
lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) fö-
reskrivs om förmedling av gräsrotsfinansie-
ring på annat sätt än med finansiella instru-
ment.

3 kap

Beviljande och återkallande av verksam-
hetstillstånd för värdepappersföretag samt 

betydande ägares tillförlitlighet

3 kap

Beviljande och återkallande av verksam-
hetstillstånd för värdepappersföretag samt 

betydande ägares tillförlitlighet

(3 kap ändras i sin helhet.)
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4 kap

Utländska EES-värdepappersföretags fili-
aletablering och tillhandahållande av 

tjänster i Finland

1 §

Filialetablering

Utländska EES-värdepappersföretag får 
etablera filialer i Finland efter det att den ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheten har gjort 
anmälan till Finansinspektionen om etable-
ringen. 

Anmälan ska innehålla den nyetablerade fi-
lialens kontaktuppgifter och tillräckliga upp-
gifter om

1) filialens investerings- och sidotjänster 
enligt bilaga I till direktivet om marknader 
för finansiella instrument,

2) filialens organisationsstruktur och avsikt 
att anlita anknutna ombud,

4 kap.

Utländska EES-värdepappersföretags fili-
aletablering och tillhandahållande av 

tjänster i Finland samt utländska EES-
kreditinstituts tillhandahållande av tjänster 

i Finland

1 §

Filialetablering eller användning av an-
knutna ombud

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och 
ett utländskt EES-kreditinstitut får tillhanda-
hålla investeringstjänster eller bedriva inve-
steringsverksamhet samt tillhandahålla sido-
tjänster i Finland genom att etablera filialer i 
Finland eller använda anknutna ombud som 
är etablerade i Finland, om det utländska 
EES-värdepappersföretaget eller det ut-
ländska EES-kreditinstitutet inte har etable-
rat filial i Finland och förutsatt att de tjäns-
ter som det utländska EES-
värdepappersföretaget tillhandahåller och 
den verksamhet som det bedriver omfattas av 
auktorisationen i företagets hemmedlemsstat. 
Sidotjänster får tillhandahållas endast i 
samband med investeringstjänster eller inve-
steringsverksamhet.

Utländska EES-värdepappersföretag får 
etablera filialer i Finland eller börja anlita 
anknutna ombud enligt 1 mom. efter det att 
Finansinspektionen har fått ett meddelande 
om saken från EES-tillsynsmyndigheten i 
värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Av
anmälan ska framgå följande uppgifter och 
utredningar:

1) filialetableringen i Finland samt den nya 
filialens adress och kontaktuppgifter, eller 
den EES-stat inom vars territorium det ut-
ländska EES-värdepappersföretaget inte har 
etablerat en filial men där det anknutna om-
bud är etablerat som företaget har för avsikt 
att använda i Finland,

2) de investeringstjänster som ska tillhan-
dahållas och den investeringsverksamhet 
som ska bedrivas i enlighet med bilaga I i di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment samt om de sidotjänster som ska till-
handahållas,

3) filialens organisationsstruktur och an-
vändningen av anknutna ombud samt nam-
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3) de personer som ansvarar för filialens 
verksamhet,

4) filialens system för investerarskydd eller 
uppgift om att ett sådant saknas.

En filial kan etableras och den får inleda 
sin verksamhet vid den tidpunkt som Finans-
inspektionen bestämmer, dock senast två 
månader efter det att Finansinspektionen har 
fått den information som avses i 2 mom.

nen på de anknutna ombud som företaget har 
för avsikt att använda,

4) om företaget har för avsikt att använda 
ett eller flera sådana anknutna ombud som 
avses i 1 punkten, en beskrivning av den pla-
nerade användningen tillsammans med en 
organisationsstruktur, inklusive rapporte-
ringsrutiner, som anger hur ombudet passar 
in i värdepappersföretagets struktur, 

5) den adress i Finland där handlingar kan
erhållas,

6) namnen på de personer som ansvarar för 
filialens eller det anknutna ombudets verk-
samhet,

7) det system som är avsett att skydda filia-
lens investerare, eller avsaknaden av ett så-
dant system.

En filial kan etableras och den får inleda 
sin verksamhet vid den tidpunkt som Finans-
inspektionen bestämmer, dock senast två 
månader efter det att Finansinspektionen har 
fått den information som avses i 2 mom. Det 
som föreskrivs ovan ska på motsvarande sätt 
tillämpas när ett anknutet ombud inleder sin 
verksamhet.

Det som i 1 mom. föreskrivs om utländska 
EES-värdepappersföretags rätt att i Finland 
tillhandahålla investeringstjänster och bed-
riva investeringsverksamhet samt tillhanda-
hålla sidotjänster via en filial eller genom 
användning av ett anknutet ombud som är 
etablerat i Finland och det som i 2 mom. fö-
reskrivs om anmälan om användning av ett 
anknutet ombud, ska på motsvarande sätt till-
lämpas på utländska EES-kreditinstitut. 

Ett utländskt EES-kreditinstitut som har för 
avsikt att använda ett anknutet ombud enligt 
4 mom. får börja använda ombudet efter det 
att Finansinspektionen av EES-
tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hem-
medlemsstat har fått en anmälan med de 
uppgifter som avses i 2 mom. Användningen 
av ett anknutet ombud får inledas vid en tid-
punkt som Finansinspektionen bestämmer, 
dock senast två månader efter det att Finans-
inspektionen har fått den information som 
avses i 2 mom. 

Om det sker förändringar i de uppgifter 
som anmälts i enlighet med 2 och 4 mom. kan 
ett utländskt EES-värdepappersföretag och 
ett utländskt EES-kreditinstitut beakta detta 
efter att Finansinspektionen har fått en an-
mälan om förändringen av EES-
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tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets 
eller kreditinstitutets hemmedlemsstat. 

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster 
utan filialetablering

Utländska EES-värdepappersföretag har 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland också utan att grunda dotterföretag 
eller etablera filial.

Utländska EES-värdepappersföretag har 
rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i 
samband med investeringstjänster, om inte 
annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett utländskt EES-värdepappersföretag kan 
börja tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land när Finansinspektionen av den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten har fått anmälan 
om dess investerings- och sidotjänster enligt 
bilaga I till direktivet om marknader för fi-
nansiella instrument och om huruvida tjänster 
tillhandahålls genom förmedling av ett an-
knutet ombud.

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag 
anlitar ett anknutet ombud för att tillhanda-
hålla investeringstjänster i Finland, har Fi-
nansinspektionen rätt att be den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten lämna uppgifter 
om det anknutna ombudets identitet. Finans-
inspektionen har rätt att offentliggöra det an-
knutna ombudets identitet.

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster 
utan filialetablering

Utländska EES-värdepappersföretag och 
utländska EES-kreditinstitut har rätt att till-
handahålla investeringstjänster och bedriva 
investeringsverksamhet samt tillhandahålla 
sidotjänster i Finland utan att etablera dotter-
företag eller filial, förutsatt att tjänsterna och 
investeringsverksamheten omfattas av deras 
auktorisation.

Företag som avses i 1 mom. har rätt att till-
handahålla sidotjänster endast i samband med 
investeringstjänster eller investeringsverk-
samhet, om inte annat föreskrivs någon ann-
anstans i lag. 

Ett utländskt EES-värdepappersföretag får 
börja tillhandahålla investeringstjänster eller 
bedriva investeringsverksamhet i Finland när 
Finansinspektionen av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten har fått en anmälan med 
åtminstone följande uppgifter:

1) avsikten att bedriva verksamhet i Fin-
land,

2) en verksamhetsplan med uppgifter om 
vilka investeringstjänster och sidotjänster 
som ska tillhandahållas eller vilken investe-
ringsverksamhet som ska bedrivas samt 
huruvida företaget avser att göra detta ge-
nom att använda anknutna ombud som är 
etablerade i hemmedlemsstaten samt med 
namnen på eventuella anknutna ombud.

Om ett utländskt EES-värdepappersföretag 
avser att använda sig av anknutna ombud 
som är etablerade i dess hemmedlemsstat när 
det tillhandahåller investeringstjänster eller 
bedriver investeringsverksamhet i Finland 
kan företaget börja tillhandahålla tjänster el-
ler bedriva verksamhet efter det att Finansin-
spektionen av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten har fått namnen på de 
anknutna ombud som företaget avser att an-
vända i Finland. Finansinspektionen ska of-
fentliggöra sådan information.

Det som föreskrivs i 4 mom. ska tillämpas 
på utländska EES-kreditinstitut som planerar 
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Ett utländskt EES-värdepappersföretag får 
erbjuda i Finland etablerade värdepappersfö-
retag, kreditinstitut och andra personer direkt 
möjlighet att bedriva handel på en multilate-
ral handelsplattform när Finansinspektionen 
av den utländska EES-tillsynsmyndigheten 
har informerats om inledande av verksamhet 
och om var och hur möjlighet att bedriva 
handel enligt planerna ska erbjudas. Finans-
inspektionen har rätt att av den myndighet 
som nämns ovan begära uppgifter om de vär-
depappersföretag, kreditinstitut och andra 
personer som det utländska EES-
värdepappersföretaget har auktoriserat som 
handelsparter.

att i Finland bedriva verksamhet som avses i 
1 mom. genom förmedling av ett anknutet 
ombud som är etablerat i dess hemmedlems-
stat. 

Om det sker förändringar i uppgifter som 
anmälts i enlighet med 3 och 4 mom. kan ett 
utländskt EES-värdepappersföretag beakta 
detta efter att Finansinspektionen har fått ett 
meddelande om förändringarna från EES-
tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets
hemmedlemsstat. Det som föreskrivs ovan 
ska på motsvarande sätt tillämpas på ett 
EES-kreditinstitut om det sker förändringar i 
de uppgifter som anmälts i enlighet med 5 
mom. 

Ett utländskt EES-värdepappersföretag och 
ett utländskt EES-kreditinstitut kan erbjuda i 
Finland etablerade värdepappersföretag, kre-
ditinstitut och andra aktörer direkt möjlighet 
att bedriva handel på en multilateral eller or-
ganiserad handelsplattform när Finansin-
spektionen av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten har informerats om att 
verksamheten inleds och var och hur möjlig-
heten att bedriva handel enligt planerna ska 
erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av 
den myndighet som nämns ovan begära upp-
gifter om de värdepappersföretag, kreditinsti-
tut och andra aktörer som det utländska EES-
värdepappersföretaget eller det utländska 
EES-kreditinstitutet har auktoriserat som 
handelsparter. 

5 kap

Etablering av en filial för ett värdepap-
persföretag i tredjeland och tillhandahål-

lande av tjänster i Finland

5 kap

Etablering av en filial för ett värdepap-
persföretag i tredjeland och tillhandahål-

lande av tjänster i Finland

(5 kap ändras i sin helhet.)
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II AVDELNINGEN

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH ORGANISERING AV VERK-

SAMHETEN

6 kap

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 
för tillhandahållande av investeringstjäns-
ter samt tillsyn över den ekonomiska sta-

biliteten

1 §

Minimikapital

Ett värdepappersföretag ska ha ett aktieka-
pital på minst 730 000 euro, om inte något 
annat föreskrivs nedan.

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består i att förmedla och ut-
föra order, tillhandahålla kapitalförvaltning, 
ge investeringsrådgivning eller ordna emiss-
ioner ska ha ett aktiekapital på minst 125 000 
euro.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringstjänster uteslutande med sådana 
derivatinstrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 
4—6 punkten som har samband med nyttig-
hetsmarknaden, med finansiella kontrakt av-
seende prisdifferenser enligt 8 punkten eller 
med derivatinstrument enligt 9 punkten ska 
ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro.

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består i investeringsrådgiv-
ning eller förmedling av order och som inte 
innehar kundmedel ska ha

1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro,

II AVDELNINGEN

VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRVALTNING OCH STYRNING 

SAMT ORGANISERING AV VERK-
SAMHETEN

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar 
för tillhandahållande av investeringstjäns-
ter samt tillsyn över den ekonomiska sta-

biliteten

1 §

Minimikapital

Ett värdepappersföretag ska ha ett aktieka-
pital på minst 730 000 euro, om inte något 
annat föreskrivs nedan. Ett värdepappersfö-
retags aktiekapital ska, med undantag för 
värdepappersföretag som nämns i 5 mom., 
bestå av en eller flera kapitalposter så som 
föreskrivs i artikel 26.1 a—e i EU:s tillsyns-
förordning.

Ett värdepappersföretag som inte bedriver 
handel för egen räkning eller garanterar 
emissioner eller ordnar multilateral eller or-
ganiserad handel men har tillstånd att in-
neha kundmedel ska ha ett aktiekapital på 
minst 125 000 euro.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringstjänster enbart med sådana deri-
vatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 1 mom. 
4—6 punkten i anslutning till råvarumark-
naden, med sådana finansiella kontrakt avse-
ende prisdifferenser som avses i 8 punkten i 
samma moment eller med derivatinstrument 
som avses i 9 punkten i samma moment ska 
ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. 

Ett värdepappersföretag som avses i 2 
mom. och som inte har tillstånd att inneha 
kundmedel ska ha ett aktiekapital på minst 
50 000 euro. 

Ett värdepappersföretag vars investerings-
tjänster endast består i att förmedla och ut-
föra order, tillhandahålla kapitalförvaltning 
eller ge investeringsrådgivning och som var-
ken har tillstånd att tillhandahålla sidotjäns-
ter enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten eller
att inneha kundmedel ska ha

1) ett aktiekapital på minst 50 000 euro,
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2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-
stater och ersätter skador som värdepappers-
företaget ansvarar för enligt denna lag med 
ett försäkringsbelopp på minst 1 000 000 
euro per skada och sammanlagt 1 500 000 
euro för samtliga skador per år, eller

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 el-
ler 2 punkten.

Om ett värdepappersföretag som tillhanda-
håller tjänster enligt 4 mom. är verksamt som 
försäkringsmäklare i enlighet med lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), ska före-
taget utöver vad som föreskrivs i den lagen 
ha

1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro,
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-

stater och ersätter skador som värdepappers-
företaget ansvarar för enligt denna lag med 
ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro 
per skada och sammanlagt 750 000 euro för 
samtliga skador per år, eller

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 el-
ler 2 punkten.

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet 
när verksamhetstillståndet beviljas.

2) en ansvarsförsäkring som gäller i alla 
EES-stater och ersätter skador som värde-
pappersföretaget ansvarar för enligt denna 
lag med ett försäkringsbelopp på minst 
1 000 000 euro per skada och sammanlagt 
1 500 000 euro för samtliga skador per år, el-
ler 

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 el-
ler 2 punkten.

Om ett värdepappersföretag som tillhanda-
håller tjänster enligt 5 mom. är verksamt som 
försäkringsmäklare i enlighet med lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005), ska före-
taget utöver vad som föreskrivs i den lagen 
ha 

1) ett aktiekapital på minst 25 000 euro,
2) ansvarsförsäkring som gäller i alla EES-

stater och ersätter skador som värdepappers-
företaget ansvarar för enligt denna lag med 
ett försäkringsbelopp på minst 500 000 euro 
per skada och sammanlagt 750 000 euro för 
samtliga skador per år, eller 

3) en sådan kombination av aktiekapital en-
ligt 1 punkten och ansvarsförsäkring enligt 2 
punkten som täcker ansvarsnivån enligt 1 el-
ler 2 punkten. 

Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet 
när verksamhetstillståndet beviljas.

2 § 

Ekonomisk stabilitet och tillsyn

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-

lämpas på värdepappersföretag som avses i 
1 § 4 och 5 mom. Vad som föreskrivs i 10 
kap. 3—8 § i kreditinstitutslagen ska inte till-
lämpas på värdepappersföretag som har färre 
än 250 anställda och vars balansomslutning 
uppgår till högst 43 miljoner euro.

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i del fyra i EU:s tillsynsförord-

ning föreskrivs om stora exponeringar mot 

2 §

Ekonomisk stabilitet och tillsyn

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-

lämpas på värdepappersföretag som avses i 
1 § 5 och 6 mom. Trots vad som föreskrivs 
ovan i detta moment ska artikel 95.2 i EU:s 
tillsynsförordning tillämpas på ett sådant 
värdepappersföretag som avses i 1 § 5 mom. 
då det som investeringstjänster tillhandahål-
ler utförande av order eller kapitalförvalt-
ning. Vad som föreskrivs i 10 kap. 3—8 § i 
kreditinstitutslagen ska inte tillämpas på vär-
depappersföretag som har färre än 250 an-
ställda och vars balansomslutning uppgår till 
högst 43 miljoner euro.
— — — — — — — — — — — — — —

Vad som i del 4 i EU:s tillsynsförordning 
föreskrivs om stora exponeringar mot kunder 
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kunder ska inte tillämpas på värdepappersfö-
retag som endast bedriver verksamhet enligt 
1 kap. 11 §, 1, 2, 4, 5, 7 eller 9 punkten i 
denna lag.

ska inte tillämpas på värdepappersföretag 
som endast bedriver verksamhet enligt 1 kap. 
15 § 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten i denna lag. 

Fogas ett nytt 6 a kap

Fogas ett nytt 6 b kap

7 kap

Organisering av värdepappersföretags 
verksamhet

7 kap

Organisering av värdepappersföretags 
verksamhet

(7 kap ändras i sin helhet.)

Fogas ett nytt 7 a kap

8 kap

Bokslut och revision

2 §

Revision samt särskild granskning och 
granskare

På värdepappersföretag ska utöver vad som 
föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas 
vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § 
och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen före-
skrivs om revision och revisorer samt om 
särskild granskning och granskare.

8 kap.

Bokslut och revision

2 §

Revision samt särskild granskning och 
granskare

På värdepappersföretag och leverantörer 
av datarapporteringstjänster ska utöver vad 
som föreskrivs någon annanstans i lag till-
lämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 
mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstituts-
lagen föreskrivs om revision och revisorer 
samt om särskild granskning och granskare.

I 31 § i lagen om Finansinspektionen före-
skrivs om rapporteringsskyldigheten när det 
gäller ett auktoriserat tillsynsobjekts reviso-
rer.
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9 kap

Förvaring och annan hantering av kund-
medel

1 §

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt organisera förvaringen och hanteringen 
av kunders finansiella instrument och pen-
ningmedel (kundmedel) som har anförtrotts 
företaget.

Värdepappersföretag som förvarar och han-
terar kundmedel ska framför allt se till att 
dess tillgångar hålls klart åtskilda från kund-
medlen.

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt redovisa kundmedel så att kundmedlen 
för varje kund är tillräckligt åtskilda från 
andra kunders medel.

I 10 kap. 5 § föreskrivs det om informat-
ionsskyldighet i samband med förvaring av 
kundmedel.

9 kap.

Förvaring och annan hantering av kund-
medel

1 §

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt organisera förvaringen och hanteringen 
av kunders finansiella instrument och pen-
ningmedel (kundmedel) som har anförtrotts 
företaget.

Värdepappersföretag som förvarar och han-
terar kundmedel ska framför allt se till att 
dess tillgångar hålls klart åtskilda från kund-
medlen och, med undantag för kreditinstitut, 
förhindra att kundmedel används för värde-
pappersföretagets egen räkning.

Värdepappersföretag ska på ett tillförlitligt 
sätt redovisa kundmedel så att kundmedlen 
för varje kund är tillräckligt åtskilda från 
andra kunders medel.

I 10 kap. 5 § föreskrivs det om informat-
ionsskyldighet i samband med förvaring av 
kundmedel. 

2 §

Förvaring av kunders finansiella instrument 
hos utomstående förvarare

Värdepappersföretag som förvarar sina 
kunders finansiella instrument hos utomstå-
ende förvarare ska välja förvarare med till-
räcklig omsorg.

Värdepappersföretag ska om möjligt för-
vara sina kunders finansiella instrument hos 
företag som står under tillsyn av Finansin-
spektionen, en utländsk EES-
tillsynsmyndighet eller ett tredjelands till-
synsmyndighet.

2 §

Förvaring av kunders finansiella instrument 
hos utomstående förvarare

Värdepappersföretag som förvarar sina
kunders finansiella instrument hos utomstå-
ende förvarare ska välja förvarare med till-
räcklig omsorg. Värdepappersföretaget ska 
regelbundet kontrollera att kraven för förva-
ring av kunders finansiella instrument upp-
fylls. Med utomstående förvarare avses ett
företag som enligt avtal med ett värdepap-
persföretag för dettas räkning förvarar fi-
nansiella instrument som tillhör värdepap-
persföretagets kunder.

Ett värdepappersföretag ska förvara kun-
dernas finansiella instrument hos en utom-
stående förvarare som står under Finansin-
spektionens, en utländsk EES-
tillsynsmyndighets eller ett tredjelands till-
synsmyndighets tillsyn. Undantag från detta 
krav kan göras endast i det fall att det finan-
siella instrumentets eller en sidotjänsts ka-
raktär förutsätter att det förvaras i ett sådant 
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Värdepappersföretag ska genom tillräckliga 
åtgärder säkerställa att kunders finansiella in-
strument som förvaras hos utomstående för-
varare hålls åtskilda från värdepappersföreta-
gets och förvararens finansiella instrument.

tredjeland där förvaring av finansiella in-
strument inte regleras i lag eller i det fall att 
en professionell kund skriftligen ber om det.

Ett värdepappersföretag ska genom till-
räckliga åtgärder säkerställa att kunders fi-
nansiella instrument som förvaras hos utom-
stående förvarare hålls åtskilda från värde-
pappersföretagets och förvararens finansiella 
instrument.

3 §

Placering av kunders penningmedel

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål 
placera sina kunders penningmedel på konto 
i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett 
kreditinstitut som auktoriserats i en annan 
stat och har rätt att ta emot insättningar. Om 
kunden inte har förbjudit det kan dennes 
penningmedel placeras också i fondandelar i 
en penningmarknadsfond som är registrerad i 
en EES-stat och uppfyller de krav som anges 
i fondföretagsdirektivet eller AIFM-
direktivet eller annars står under tillsyn och 
uppfyller kraven i artikel 1a i Europeiska 
centralbankens förordning (EU) nr 883/2011 
om ändring av förordning (EG) nr 25/2009
om de monetära finansinstitutens balansräk-
ningar (ECB/2008/32).

Om kundens penningmedel placeras på nå-
got annat sätt än på konto i en centralbank 
ska värdepappersföretaget med tillräcklig 
omsorg välja den inlåningsbank, det ut-
ländska kreditinstitut eller den penningmark-
nadsfond som ska förvara penningmedlen.

Värdepappersföretag ska säkerställa att 
kundens penningmedel förvaras åtskilda från 
värdepappersföretagets penningmedel.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en 

3 §

Förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska utan dröjsmål 
placera kundmedel på konto i en centralbank 
eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut 
som auktoriserats i en annan stat och har rätt 
att ta emot insättningar. Med kundens ut-
tryckliga samtycke får kundmedel placeras 
också i fondandelar i en sådan penningmark-
nadsfond som är registrerad i en EES-stat och 
uppfyller de förutsättningar som anges i 
fondföretagsdirektivet eller AIFM-direktivet 
eller annars är föremål för tillsyn samt de 
krav som anges i artikel 2 i Europeiska 
centralbankens förordning (EU) nr 
1071/2013 om de monetära finansinstitutens 
balansräkningar.

Om kundmedel placeras på något annat sätt 
än på konto i en centralbank ska värdepap-
persföretaget noga överväga behovet att di-
versifiera kundmedlen och med tillräcklig 
omsorg välja den inlåningsbank, det ut-
ländska kreditinstitut eller den penningmark-
nadsfond som ska förvara kundmedlen och 
regelbundet bedöma om kraven på förvaring 
av kundmedlen är uppfyllda. 

Om värdepappersföretaget förvarar kund-
medel hos ett företag som hör till samma 
koncern, får beloppet av de förvarade medlen 
uppgå till högst 20 procent av alla sådana 
penningmedel. Detta krav kan emellertid åsi-
dosättas om det är motiverat med beaktande 
av arten, kvantiteten och omfattningen av 
värdepappersföretagets verksamhet. Värde-
pappersföretaget ska regelbundet bedöma 
om förutsättningarna för avvikelse från di-
versifieringskravet är uppfyllda och för Fi-
nansinspektionen ange grunderna för sin be-
dömning.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får en 

RP 151/2017 rd



422

inlåningsbank som tillhandahåller investe-
ringstjänster dock placera kundens penning-
medel på konto i samma inlåningsbank.

inlåningsbank som tillhandahåller investe-
ringstjänster dock placera kundmedel på 
konto i samma inlåningsbank.

4 §

Pantsättning eller avyttring av kunders fi-
nansiella instrument

Värdepappersföretag får inte för egen eller 
en kunds räkning pantsätta eller avyttra en 
annan kunds finansiella instrument utan att 
den andra kunden i varje enskilt fall på för-
hand har gett sitt uttryckliga samtycke. Sam-
tycket ska förenas med villkor för pantsätt-
ning eller annan avyttring av de finansiella 
instrumenten. En icke-professionell kund ska
ge sitt samtycke skriftligen eller på något an-
nat motsvarande sätt enligt 10 kap. 3 §.

Om en kunds finansiella instrument förva-
ras på ett värdepapperskonto enligt 2 § 1 
mom. 3 punkten i lagen om värdepappers-
konton eller på ett förvaltningskonto enligt 5 
a § i lagen om värdeandelskonton, får värde-
pappersföretaget vidta åtgärder enligt 1 mom. 
endast om

1) varje kund vars finansiella instrument 
förvaras på samma konto har gett sitt sam-
tycke enligt 1 mom., eller

2) värdepappersföretaget har tillgång till ef-
fektiva system och tillsynsförfaranden för att 
säkerställa att åtgärden endast avser sådana 
kunders finansiella instrument som har gett 
sitt samtycke enligt 1 mom.

Värdepappersföretag ska i fem år bevara 
tillräcklig information om åtgärder som avses 
i 2 mom.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får 
ett värdepappersföretag pantsätta en kunds 
finansiella instrument hos en värdepappers-
central, central motpart eller clearingmedlem 
som avses i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet eller hos en mot-
svarande utländsk aktör som säkerhet för en 
kunds förpliktelser i samband med köp av fi-
nansiella instrument.

Bestämmelser om värdepappersföretags 
rätt att pantsätta eller avyttra sådana finansi-
ella instrument som företaget fått som pant 

4 §

Förfogande över rättigheter som avser kun-
ders finansiella instrument eller kundmedel

Ett värdepappersföretag får inte utan en 
kunds på förhand givna uttryckliga samtycke 
för egen och inte heller för en annan kunds 
eller en tredjeparts räkning pantsätta, avyttra 
eller annars i rättsligt hänseende förfoga 
över kundens finansiella instrument. Sam-
tycket ska förenas med villkor för pantsätt-
ning, avyttring eller annat rättsligt förfo-
gande över finansiella instrument. Samtycket 
ska ges skriftligen eller på något annat mot-
svarande sätt enligt 10 kap. 3 §.

Om en kunds finansiella instrument förva-
ras på värdepapperskonto enligt 2 § 1 mom. 3 
punkten i lagen om värdepapperskonton eller 
på ett förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen 
om värdeandelskonton, får värdepappersföre-
taget vidta åtgärder enligt 1 mom. endast om 

1) varje kund vars finansiella instrument 
förvaras på samma konto har gett sitt sam-
tycke enligt 1 mom., eller 

2) värdepappersföretaget har tillgång till ef-
fektiva system och tillsynsförfaranden för att 
säkerställa att åtgärden endast avser sådana 
kunders finansiella instrument som har gett 
sitt samtycke enligt 1 mom. 

Sådana säkerhetsintressen, panträttigheter 
och kvittningsrättigheter som avser kundme-
del och som ger en tredje part möjlighet att 
förfoga över kundmedel och som inte avser 
kunden eller tillhandahållande av tjänster till 
kunden är tillåtna endast då detta krävs en-
ligt lagstiftningen i ett sådant tredjeland där 
kundmedlen förvaras.

Ett värdepappersföretag får trots 1 och 2 
mom. pantsätta en kunds finansiella instru-
ment hos en värdepapperscentral eller clea-
ringmedlem som avses i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet, 
som säkerhet för en kunds förpliktelser i 
samband med köp av finansiella instrument.

Bestämmelser om värdepappersföretags 
rätt att pantsätta, avyttra eller annars i rätts-
ligt hänseende förfoga över en kunds finansi-
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av en kund finns dessutom i lagen om finan-
siella säkerheter (11/2004).

ella instrument finns i lagen om finansiella 
säkerheter (11/2004). 

4 a §

Avtal om finansiell äganderättsöverföring

Ett värdepappersföretag ska säkerställa att 
avtal om finansiell äganderättsöverföring in-
gås endast då det är motiverat eller då ingen 
annan säkerhet som kunden erbjuder är 
lämplig för att säkerställa att kunden uppfyll-
ler sina skyldigheter gentemot värdepappers-
företaget. Beloppet av de kundmedel som 
överförs får inte vara obegränsat eller avse-
värt mycket större än kundens skyldigheter 
gentemot värdepappersföretaget.

Värdepappersföretaget ska upplysa pro-
fessionella kunder och godtagbara motparter 
om de risker som är förenade med arrange-
mangen samt om effekten på kundskyddet.

Ett värdepappersföretag får ingå avtal om 
äganderättsöverföring endast med profess-
ionella kunder.

5 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter

Finansinspektionen utfärdar de närmare fö-
reskrifter om förvaring av kundmedel som 
behövs för att genomföra bestämmelserna i 
direktivet om genomförande av direktivet om 
marknader för finansiella instrument.

5 §

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om förfaranden som ska iakttas 
vid förvaring och annan hantering av kund-
medel enligt 1—4 §, 4 a § och 10—11 § som 
behövs för att genomföra kommissionens de-
legerade direktiv. Dessutom kan Finansin-
spektionen meddela närmare föreskrifter om 
innehållet i kundmedel som avses i 1 §.

6 §

Revisorsutlåtande

Värdepappersföretag ska för varje kalen-
derår ge Finansinspektionen ett revisorsutlå-
tande varav framgår om värdepappersföreta-
gets arrangemang för förvaring och hantering 
av kundmedel uppfyller kraven enligt 1—4 § 
och kraven i föreskrifter som meddelats med 
stöd av 5 §.

6 §

Revisorsutlåtande

Värdepappersföretagets revisor ska minst 
en gång per år ge Finansinspektionen ett re-
visorsutlåtande varav det framgår om värde-
pappersföretagets arrangemang för förvaring 
och hantering av kundmedel stämmer över-
ens med bestämmelserna i detta kapitel och 
med de föreskrifter som utfärdats med stöd 
av dem. 
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9 §

Tillämpning på filialer till värdepappersföre-
tag i tredjeländer av bestämmelserna om för-

varing och annan hantering av kundmedel 
och bestämmelserna om tillsättning av om-

bud

Vad som i detta kapitel föreskrivs om vär-
depappersföretags förvaring och annan han-
tering av kundmedel och om tillsättning av 
ombud ska på motsvarande sätt tillämpas på 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer.

(9 § upphävs)

10 §

Värdepappersföretags informationsskyldig-
het om förvaring och annan hantering av 

kundmedel

Värdepappersföretag ska på begäran av 
Finansinspektionen eller andra behöriga 
myndigheter, konkursförvaltare, utredare vid 
saneringsförfarande, utsökningsmyndigheter 
och Verket för finansiell stabilitet lämna 
uppgifter om 

1) kundmedel som förvaras för en kunds 
räkning,

2) utomstående förvarare av kundmedel, 
om konton som används för förvaring och om 
förvaringsavtal,

3) var finansiella instrument förvaras, om 
konton som öppnats för och om avtal som in-
gåtts med utomstående förvarare,

4) utkontrakterade tjänster och om leveran-
törer av sådana tjänster,

5) personer som ansvarar för förvaring och 
annan hantering av kundmedel, samt om 

6) avtal som är relevanta för att fastställa 
äganderätten till kundmedel eller andra jäm-
förbara rättigheter.

11 §

Styrnings- och förvaltningsarrangemang för 
förvaring av kundmedel

Värdepappersföretag ska utse en person 
som har tillräcklig kompetens och befogenhet 
att ansvara för att förpliktelser i anslutning 
till förvaring av kundmedel uppfylls.
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III AVDELNINGEN

FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGS-
FONDEN

10 kap

Förfaranden i kundförhållanden

III AVDELNINGEN

FÖRFARANDEN OCH ERSÄTTNINGS-
FONDEN

10 kap

Förfaranden i kundförhållanden

(10 kap ändras i sin helhet.)

11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

1 §

Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas penningmedel 
och finansiella instrument, nedan tillgodoha-
vanden, ska värdepappersföretagen höra till 
ersättningsfonden. Kravet på medlemskap 
gäller inte värdepappersföretag vars investe-
ringstjänster endast består av förmedling av 
order, investeringsrådgivning eller ordnande 
av multilateral handel och som inte innehar 
eller förvaltar kundmedel.

Ett värdepappersföretag blir medlem i er-
sättningsfonden den dag då det beviljas till-
stånd att bedriva verksamhet som värdepap-
persföretag.

11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

1 §

Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas penningmedel 
och finansiella instrument, nedan tillgodoha-
vanden, ska värdepappersföretagen höra till 
ersättningsfonden. Kravet på medlemskap 
gäller inte värdepappersföretag vars investe-
ringstjänster endast består av förmedling av 
order, investeringsrådgivning eller ordnande 
av multilateral handel och som inte innehar 
eller förvaltar kundmedel.

Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. är 
fullgjord i fråga om strukturerade insätt-
ningar, om dessa utfärdas av kreditinstitut 
som är medlemmar i ett system för garanti av 
insättningar enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/49/EU om insättnings-
garantisystem. 

Ett värdepappersföretag blir medlem i er-
sättningsfonden den dag då det beviljas till-
stånd att bedriva verksamhet som värdepap-
persföretag.
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IV AVDELNINGEN

SEKRETESS, SÄRSKILDA BESTÄM-
MELSER SAMT PÅFÖLJDER

12 kap

Sekretess och kundkontrol

2 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

— — — — — — — — — — — — — —
Värdepappersföretag har rätt att lämna in-

formation som avses i 1 § 1 mom. till i lagen 
om handel med finansiella instrument av-
sedda börser och marknadsplatsoperatörer 
som ordnar multilateral handel, om informat-
ionen är nödvändig för att trygga den till-
synsuppgift som ålagts dem. Värdepappers-
företag har samma rätt att lämna information 
till företag som kan jämställas med börser 
och marknadsplatsoperatörer som ordnar 
multilateral handel och är verksamma i en 
EES-stat.

IV AVDELNINGEN

SEKRETESS, SÄRSKILDA BESTÄM-
MELSER SAMT PÅFÖLJDER

12 kap.

Sekretess och kundkontroll

2 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

— — — — — — — — — — — — — —
Värdepappersföretag har rätt att lämna in-

formation som avses i 1 § 1 mom. till i lagen 
om handel med finansiella instrument av-
sedda börser och marknadsplatsoperatörer 
som ordnar multilateral eller organiserad
handel, om informationen är nödvändig för 
att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem 
eller skyldigheten att bevara information. 
Värdepappersföretag har samma rätt att 
lämna information till företag som kan jäm-
ställas med börser och marknadsplatsoperatö-
rer som ordnar multilateral eller organiserad
handel och är verksamma i en EES-stat.

13 kap

Filialetablering och tillhandahållande av 
tjänster till utlandet

1 §

Filialetablering i andra EES-stater

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att etablera filial i en annan EES-stat än Fin-
land ska i god tid på förhand anmäla detta till 
Finansinspektionen. Av anmälan ska framgå

1) i vilken EES-stat filialen ska etableras,

13 kap.

Filialetablering och tillhandahållande av 
tjänster till utlandet

1 §

Filialetablering i andra EES-stater eller an-
vändning av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att etablera filial i en annan EES-stat än Fin-
land eller har för avsikt att använda ett an-
knutet ombud som är etablerat i en sådan 
annan EES-stat inom vars territorium före-
taget inte har etablerat en filial, ska i god tid 
på förhand anmäla detta till Finansinspekt-
ionen. Sidotjänster får tillhandahållas endast 
i anslutning till investeringstjänster eller in-
vesteringsverksamhet. Av anmälan ska 
framgå 

1) i vilken EES-stat värdepappersföretaget 
har för avsikt att etablera filial eller i vilken 
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2) uppgifter om de investerings- och sido-
tjänster som värdepappersföretaget avser att 
tillhandahålla i enlighet med bilaga I till di-
rektivet om marknader för finansiella instru-
ment,

3) filialens organisationsstruktur och planer 
på att anlita ett anknutet ombud,

4) filialens adressuppgifter,

5) namnen på de personer som ansvarar för 
filialens verksamhet.

Finansinspektionen ska inom tre månader 
efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. under-
rätta den utländska EES-tillsynsmyndighet 
och det värdepappersföretag som saken gäller 
om en filialetablering och till anmälan foga 
de uppgifter som avses i 1 mom. samt upp-
gifter om filialens system för investerarskydd 
eller ett omnämnande om att ett sådant sak-
nas. Finansinspektionen ska dock besluta att 
inte göra en sådan anmälan, om den observe-
rar att etableringen med hänsyn till värde-
pappersföretagets ekonomiska ställning och 
förvaltning inte uppfyller villkoren för filiale-
tablering. Filialen får inte etableras om Fi-
nansinspektionen har vägrat göra anmälan.

Ett värdepappersföretag får etablera filial i 
en EES-stat efter det att en anmälan om sa-
ken har inkommit från den utländska EES-
tillsynsmyndigheten eller, om en anmälan 
inte inkommit, när två månader har förflutit 
från det att Finansinspektionen gjort anmälan 
enligt 2 mom.

Värdepappersföretaget ska meddela Fi-
nansinspektionen om förändringar i de upp-
gifter som avses i 1 mom. senast en månad 
innan ändringarna är avsedda att genomföras. 
Finansinspektionen ska vidta de åtgärder som 
avses i 2 mom. efter att ha fått meddelandet.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att anlita ett anknutet ombud som är etablerat 

de anknutna ombud är etablerade som före-
taget har för avsikt att använda, 

2) en verksamhetsplan i vilken åtminstone 
anges vilka investeringstjänster som ska till-
handahållas eller vilken investeringsverk-
samhet som ska bedrivas och vilka sidotjäns-
ter som ska tillhandahållas i enlighet med bi-
laga I till direktivet om marknaden för finan-
siella instrument,

3) filialens organisationsstruktur samt om 
filialen avser att använda ett anknutet ombud 
och ombudets namn,

4) det anknutna ombudets organisations-
struktur och den planerade användningen av 
det ombudet, då värdepappersföretaget inte 
etablerar någon filial,

5) uppgifter om filialens eller det anknutna 
ombudets adress där handlingar kan fås,

6) namnen på de personer som ansvarar för 
filialens eller det anknutna ombudets verk-
samhet.

Finansinspektionen ska inom tre månader 
efter att ha fått anmälan enligt 1 mom. under-
rätta den utländska EES-myndighet och vär-
depappersföretaget om uppgifterna samt till 
anmälan foga uppgifter om filialens system 
för investerarskydd eller ett omnämnande om 
att ett sådant saknas. Finansinspektionen ska 
dock besluta att inte göra en sådan anmälan 
om den har skäl att misstänkta att värdepap-
persföretagets finansiella ställning och för-
valtning inte uppfyller villkoren för den pla-
nerade verksamheten. Verksamheten får inte 
inledas om Finansinspektionen inom den 
ovan nämnda tidsfristen har vägrat göra an-
mälan.

Ett värdepappersföretag får etablera filial i 
en EES-stat och inleda affärsverksamhet ef-
ter det att en anmälan om saken har inkom-
mit från den behöriga utländska EES-
tillsynsmyndigheten eller, om någon anmälan 
inte inkommit, när två månader har förflutit 
från det att Finansinspektionen gjort anmälan 
enligt 2 mom.

Värdepappersföretaget ska till Finansin-
spektionen meddela ändringar i de uppgifter 
som avses i 1 mom. senast en månad innan 
ändringarna är avsedda att genomföras. Fi-
nansinspektionen ska efter att ha fått med-
delandet vidta de åtgärder som avses i 2 
mom.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att anlita ett anknutet ombud som är etablerat 
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i en annan EES-stat, tillämpas på ombudet i 
tillämpliga delar vad som i detta kapitel före-
skrivs om filialer.

i en annan EES-stat, ska på ombudet i till-
lämpliga delar tillämpas vad som i detta ka-
pitel föreskrivs om filialer.

6 §

Tillhandahållande av tjänster i utlandet

Ett värdepappersföretag som utan att eta-
blera en filial har för avsikt att i utlandet 
börja tillhandahålla investeringstjänster och 
sidotjänster som avses i bilaga I till direktivet 
om marknader för finansiella instrument ska i 
god tid på förhand anmäla till Finansinspekt-
ionen vilka tjänster företaget avser att till-
handahålla, i vilken stat och hur företaget av-
ser att tillhandahålla dem. En anmälan ska 
också göras om förändringar i dessa uppgif-
ter.

Om ett värdepappersföretag har för avsikt 
att i en annan EES-stat tillhandahålla andra 
tjänster som avses i 1 mom. än ordnande av 
multilateral handel, ska företaget på förhand 
anmäla till Finansinspektionen i vilken EES-
stat och hur det planerar att tillhandahålla 
tjänsterna och om det planerar att anlita an-
knutna ombud i den staten. Finansinspekt-
ionen ska inom en månad efter att ha tagit 
emot anmälan sända de uppgifterna till den 
utländska EES-tillsynsmyndigheten samt bi-
foga sitt eget besked om huruvida värdepap-
persföretaget enligt sitt verksamhetstillstånd 
har rätt att tillhandahålla dessa tjänster i Fin-
land. Värdepappersföretaget kan därefter 
börja tillhandahålla de i anmälan nämnda 
tjänsterna i den andra EES-staten. Vad som 
föreskrivs ovan i detta moment tillämpas 
också när ett värdepappersföretag har för av-
sikt att ändra utbudet av tjänster som det till-
handahåller i en annan EES-stat. Finansin-
spektionen ska på begäran av den utländska 

6 §

Tillhandahållande av tjänster i andra EES-
stater

Ett värdepappersföretag som utan att eta-
blera filial avser att i en annan EES-stat än 
Finland tillhandahålla sådana investerings-
tjänster som avses bilaga I till direktivet om 
marknader för finansiella instrument eller 
bedriva investeringsverksamhet och tillhan-
dahålla sidotjänster, ska i god tid på förhand 
göra en anmälan om saken till Finansin-
spektionen. Sidotjänster får tillhandahållas 
endast i anslutning till investeringstjänster el-
ler investeringsverksamhet. Av anmälan ska 
framgå

1) i vilken EES-stat företaget avser att bed-
riva verksamhet,

2) en verksamhetsplan med uppgifter om 
vilka investeringstjänster och sidotjänster 
som ska tillhandahållas eller vilken investe-
ringsverksamhet som ska bedrivas som ska 
tillhandahållas samt, om avsikten är att an-
vända ett eller flera i Finland etablerade an-
knutna ombud i EES-staten i fråga, namnen 
på dessa ombud. 

Finansinspektionen ska inom en månad ef-
ter att den mottagit en sådan anmälan som 
avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna 
till den mottagande EES-statens tillsynsmyn-
dighet. Om ett värdepappersföretag har för 
avsikt att i en annan EES-stat använda an-
knutna ombud som är etablerade i Finland 
ska Finansinspektionen inom en månad efter 
att ha tagit emot anmälan enligt 1 mom. till 
tillsynsmyndigheten i den mottagande EES-
staten meddela namnen på de anknutna om-
bud som värdepappersföretaget avser att an-
vända i samband med tjänsterna och verk-
samheten i EES-staten i fråga. Värdepap-
persföretaget kan därefter börja tillhanda-
hålla investeringstjänster och sidotjänster el-
ler bedriva investeringsverksamhet i den 
mottagande EES-staten. 

Värdepappersföretaget ska underrätta Fi-
nansinspektionen om ändringar i de uppgif-
ter som avses i 1 mom. senast en månad in-
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EES-tillsynsmyndigheten inom rimlig tid 
uppge vilka anknutna ombud värdepappers-
företaget har för avsikt att anlita när det till-
handahåller tjänster i staten i fråga.

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att erbjuda värdepappersföretag, kreditinstitut 
och andra personer som är etablerade i en 
annan EES-stat möjlighet att direkt delta i 
multilateral handel ska i god tid på förhand 
anmäla detta till Finansinspektionen. Anmä-
lan ska innehålla närmare uppgifter om var 
och hur möjlighet att bedriva handel kommer 
att erbjudas. Finansinspektionen ska inom en 
månad efter att ha mottagit anmälan förmedla 
informationen till den utländska EES-
tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen ska 
på begäran av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten meddela vilka i den 
andra EES-staten etablerade värdepappersfö-
retag, kreditinstitut eller andra personer som 
värdepappersföretaget har godkänt som han-
delsparter.

Värdepappersföretaget ska underrätta Fi-
nansinspektionen om förändringar i de upp-
gifter som avses i 2 och 3 mom. senast en 
månad innan det har för avsikt att genomföra 
ändringarna. Finansinspektionen ska under-
rätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten 
om ändringarna.

nan det har för avsikt att genomföra änd-
ringarna. Finansinspektionen ska efter att ha 
fått anmälan vidta åtgärder som avses i 2 
mom.

Ett värdepappersföretag som avser att er-
bjuda värdepappersföretag, kreditinstitut och 
andra personer som är etablerade i en annan 
EES-stat möjlighet att direkt delta i multilate-
ral eller organiserad handel, ska i god tid på 
förhand anmäla detta till Finansinspektionen. 
Anmälan ska innehålla närmare uppgifter om 
var och hur möjlighet att bedriva handel 
kommer att erbjudas. Finansinspektionen ska 
inom en månad efter att ha mottagit anmälan 
förmedla informationen till den utländska 
EES-tillsynsmyndigheten. Finansinspektion-
en ska på begäran av den utländska EES-
tillsynsmyndigheten meddela vilka i den 
andra EES-staten etablerade värdepappersfö-
retag, kreditinstitut och andra aktörer som 
värdepappersföretaget har godkänt som han-
delsparter på en multilateral handelsplatt-
form.

Värdepappersföretaget ska underrätta Fi-
nansinspektionen om ändringar i de uppgif-
ter som avses i 4 mom. senast en månad in-
nan det har för avsikt att genomföra ändring-
arna. Finansinspektionen ska underrätta den 
utländska EES-tillsynsmyndigheten om änd-
ringarna. 

6 a §

Tillhandahållande av tjänster till tredjelän-
der

Ett värdepappersföretag som har för avsikt 
att utan filialetablering i enlighet med bilaga 
I till direktivet om marknader för finansiella 
instrument tillhandahålla investeringstjäns-
ter eller bedriva investeringsverksamhet och 
tillhandahålla sidotjänster till ett tredjeland 
ska i god tid på förhand meddela Finansin-
spektionen vilka tjänster företaget avser att 
tillhandahålla eller vilken verksamhet det av-
ser att bedriva samt i vilken stat och hur 
tjänsterna ska tillhandahållas. En anmälan 
ska göras också om det sker förändringar i 
dessa uppgifter.
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14 kap

Särskilda bestämmelser om utländska 
värdepappersföretag

3 §

Skadeståndsskyldighet för utländska värde-
pappersföretag och deras filialchefer

Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs 
om värdepappersföretag gäller också ut-
ländska värdepappersföretags skyldighet att 
ersätta skada som orsakats filialkunder och 
andra personer. Vad som i detta moment fö-
reskrivs om skadeståndsskyldighet gäller 
också den till vilken en filial till ett värde-
pappersföretag i tredjeland har lagt ut en 
funktion som avses i 7 kap. 4 § på entrepre-
nad.

Chefen för ett utländskt värdepappersföre-
tags filial är skyldig att ersätta skada som han 
eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse 
av denna lag eller av bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har orsakat filialkunder eller 
andra personer. Vad som föreskrivs ovan i 
detta moment gäller inte skador till den del 
som de orsakats genom överträdelse av 7 
kap. 10 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 
kap. 1 § 1—6 mom., 2—5 §, 6 § 1, 3 eller 4 
mom. eller 7—12 § eller 12 kap. 1 eller 2 § 
eller 3 § 1 eller 3 mom.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd 
samt fördelning av skadeståndsansvaret mel-
lan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 
2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

14 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska 
värdepappersföretag

3 §

Skadeståndsskyldighet för utländska värde-
pappersföretag och deras filialchefer

Vad som i 16 kap. 1 § 1 mom. föreskrivs 
om värdepappersföretag gäller också ut-
ländska värdepappersföretags skyldighet att 
ersätta skada som orsakats filialkunder och 
andra personer. Vad som i detta moment fö-
reskrivs om skadeståndsskyldighet gäller 
också den till vilken en filial till ett värde-
pappersföretag i tredjeland har utkontrakterat
en funktion som avses i 7 kap. 5 §. 

Chefen för ett utländskt värdepappersföre-
tags filial är skyldig att ersätta skada som han 
eller hon i sitt uppdrag genom överträdelse 
av denna lag eller av bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den uppsåtligen eller av 
oaktsamhet har orsakat filialkunder eller 
andra personer. Vad som föreskrivs ovan i 
detta moment gäller inte skador till den del 
som de orsakats genom överträdelse av 7 
kap. 9 § 1 eller 2 mom., 9 kap. 2—4 §, 10 
kap. 1 § 2—4 mom., 2—5 §, 8 § 1, 2, 4—8
mom. eller 9 § 2 mom. och 11—13 §.

15 kap

Administrativa påföljder

(15 kap ändras i sin helhet.)

16 kap

Skadestånds- och straffbestämmelser

(16 kap ändras i sin helhet.)
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———
Denna lag träder i kraft den 20. 
De värdepappersföretag vars verksamhets-

tillstånd när denna lag träder i kraft ger dem 
rätt att tillhandahålla investeringstjänster in-
klusive förvaring av finansiella instrument 
enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i den lag som 
ändras, ska fortfarande ha rätt att tillhanda-
hålla förvaring av finansiella instrument som 
sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punk-
ten. Finansinspektionen ska på tjänstens 
vägnar inom sex månader efter det att denna 
lag trätt i kraft göra en anteckning om detta i 
registret över investeringstjänster enligt 3 
kap. 7 §. Finansinspektionen ska ge värde-
pappersföretaget tillfälle att yttra sig innan 
anteckningen görs. 

En näringsidkare som när denna lag träder 
i kraft tillhandahåller sådana investerings-
tjänster eller bedriver sådan placeringsverk-
samhet som förutsätter verksamhetstillstånd 
enligt 2 kap. 1 § ska inom sex månader efter 
det att lagen trätt i kraft ansöka om verksam-
hetstillstånd eller upphöra med verksamhet-
en. 

Finansinspektionen kan för sådana råva-
ruderivat som avses i avsnitt C punkt 6 i bi-
laga I till direktivet om marknader för finan-
siella instrument bevilja undantag från den 
skyldighet som avses i artiklarna 4 och 11.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister när det är 
fråga om ett värdepappersföretag som den 4 
januari 2018 eller därefter får verksamhets-
tillstånd enligt denna lag. Undantaget kan 
gälla högst till den 3 januari 2021. Finansin-
spektionen ska utan dröjsmål underrätta 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten om undantag som den beviljat 
enligt denna paragraf. 

En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 
11 § 4 mom. och 19 § 4 mom. i den lag som 
gällde när denna lag trädde i kraft behöver 
inte längre lämnas till Finansinspektionen 
för år 2017.

—————
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3.

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 43 b och 44 §, sådana de lyder, 43 b § i 

lag 752/2012 och 44 § i lagarna 752/2012 och 138/2013,
ändras 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3, 6, 10 och 31 punkten, 6 § 12, 18 

och 19 punkten, rubriken för 21 § samt 4 mom., 24 § 2 mom., 28 § 4 mom., 31 § 1 mom. 3 
punkten, 32 a § 1 och 2 mom., rubriken för 32 b § samt 3 och 4 mom., 32 c § 1 mom. 1 punk-
ten, 33 §, 33 a § 1 mom., 38 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 och 2 mom., 41 § 1 och 2 mom., 41 a 
§ 3 och 9 mom., 42 a § 2 mom., 43 § 1 mom., 43 a och 50 §, 53 § 1 mom. 2 punkten, 61 § 7 
mom., 62 § 2 mom. 2 punkten, 71 § 1 mom. 11 a punkten och 73 §, 

sådana de lyder, 4 § 2 mom. 6 punkten och 4 mom. 9 punkten, 5 § 3 punkten, 6 § 18 och 19 
punkten, rubriken för 21 §, 24 § 2 mom., 33 a § 1 mom., 43 a § och 61 § 7 mom. i lag 
752/2012, 5 § 6 punkten och 21 § 4 mom. i lag 520/2016, 5 § 10 punkten i lag 170/2014, 5 § 
31 punkten, 40 § 2 mom. och 41 a § 9 mom. i lag 228/2017, 6 § 12 punkten i lag 311/2015, 28 
§ 4 mom., 32 a § 2 mom., 32 c § 1 mom. 1 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 1 mom. i 
lag 352/2017, 31 § 1 mom. 3 punkten i lag 1145/2015, 32 a § 1 mom. i lagarna 1442/2016 och 
352/2017, rubriken för 32 b § i lag 207/2009, 32 b § 3 och 4 mom., 41 § 1 mom., 42 a § 2 
mom. och 62 § 2 mom. 2 punkten i lag 611/2014, 33 § delvis ändrad i lagarna 1279/2015 och 
228/2017, 41 § 2 mom., 41 a § 3 mom., 43 § 1 mom. och 53 § 1 mom. 2 punkten i lag 
176/2016, 50 § delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 71 § 1 mom. 11 a punkten i 
lag 651/2014 och 73 § i lagarna 752/2012 och 176/2016, samt

fogas till lagen en ny 3 e §, till 4 § 4 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 1198/2014 
och 352/2017, en ny 10 punkt, till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 
254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016, 1442/2016, 228/2017 och 
574/2017, nya 32 och 33 punkter, till 20 a §, sådan den lyder i lag 352/2017, ett nytt 2 mom., 
till 21 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012 och 520/2016, ett nytt 5 mom., till 28 §, sådan 
den lyder i lag 352/2017, ett nytt 6 mom., till lagen nya 28 b och 37 d §, till 40 §, sådan den 
lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 228/2017 och 352/2017, ett nytt 5 mom., till 
41 a §, sådan den lyder i lagarna 1279/2015, 176/2016, 520/2016, 228/2017 och 352/2017, 
nya 9 och 10 mom., varvid ändrade 9 mom. och nuvarande 10 mom. blir 11 och 12 mom., till 
lagen nya 41 b, 41 c och 50 n §, till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 
752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 520/2016, 1442/2016 och 446/2017, en 
ny 11 e punkt som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 e §

Samarbete med Energimyndigheten

Finansinspektionen samarbetar med Ener-
gimyndigheten för en effektiv tillsyn över ut-
släppsrätts-, el- och naturgasmarknaderna 
samt relaterade derivatmarknader. 

Finansinspektionen ska innan den vidtar 
tillsynsåtgärder som gäller handel med deri-
vat vars underliggande tillgångar utgörs av 
el eller naturgas höra Energimyndigheten, 
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om åtgärderna uppenbarligen skulle ha en 
väsentlig inverkan på el- eller naturgas-
marknadens funktion, på leveranssäkerheten 
för el eller naturgas eller på ett enligt el-
marknadslagen (386/1995) eller naturgas-
marknadslagen (508/2000) systemansvarigt 
företags verksamhet, om inte något annat föl-
jer av ärendets brådskande natur.

4 §

Tillsynsobjekt

— — — — — — — — — — — — — —
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 

denna lag
— — — — — — — — — — — — — —

6) börser enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument (748/2012),

— — — — — — — — — — — — — —
Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag

— — — — — — — — — — — — — —
9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt la-

gen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998).

— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Tillsynsobjekt

— — — — — — — — — — — — — —
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i 

denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —

6) börser och leverantörer av datarappor-
teringstjänster enligt lagen om handel med 
finansiella instrument (    /    ),
— — — — — — — — — — — — — —

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag
— — — — — — — — — — — — — —

9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt la-
gen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998),

10) en referensvärdesadministratör som 
inte är ett sådant i 4 § 2 mom. avsett auktori-
serat tillsynsobjekt som Finansinspektionen 
har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av 
artikel 34 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 om index som 
används som referensvärden för finansiella 
instrument och finansiella avtal eller för att 
mäta investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014 (referensvärdesförordningen).
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag
— — — — — — — — — — — — — —

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 10 
punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument än tillhandahållare av investe-
ringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

6) insider enligt 7 kap. 17 § i lagen om in-

5 §

Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i 
denna lag
— — — — — — — — — — — — — —

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 
mom. 15 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument än tillhandahållare av 
investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

6) insider enligt 7 kap. 12 § i lagen om in-
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vesteringstjänster, 2 kap. 41 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 26 
§ i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet och 99 § i lagen om pla-
ceringsfonder, anmälningsskyldiga enligt 101 
§ i lagen om placeringsfonder samt personer i 
ledande ställning enligt artikel 3.1.25 och 
närstående personer enligt artikel 3.1.26 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens 
direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 
2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksför-
ordningen,
— — — — — — — — — — — — — —

10) de som enligt 2 kap. 10 § i lagen handel 
med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 1 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, 42 § i kreditinsti-
tutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investe-
ringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga 
att göra anmälan till Finansinspektionen om 
förvärv och avyttringar av aktier och andelar,
— — — — — — — — — — — — — —

31) sådana aktörer som inte är tillsynsob-
jekt enligt 4 § men som är skyldiga att iaktta 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/2014 om faktablad för pakete-
rade och försäkringsbaserade investerings-
produkter för icke-professionella investerare 
(Priip-produkter), nedan förordningen om 
faktablad för paketerade investeringsproduk-
ter.

vesteringstjänster, 3 kap. 29 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 2 kap. 17 
§ i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet och 99 § i lagen om pla-
ceringsfonder, anmälningsskyldiga enligt 101 
§ i lagen om placeringsfonder samt personer i 
ledande ställning enligt artikel 3.1.25 och 
närstående personer enligt artikel 3.1.26 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordning) och om 
upphävande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens 
direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 
2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksför-
ordningen,
— — — — — — — — — — — — — —

10) de som enligt 2 kap. 11 § i lagen handel 
med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen 
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 1 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alter-
nativa investeringsfonder, 42 § i kreditinsti-
tutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investe-
ringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga 
att göra anmälan till Finansinspektionen om 
förvärv och avyttringar av aktier och andelar,
— — — — — — — — — — — — — —

31) sådana aktörer som inte är tillsynsob-
jekt enligt 4 § men är skyldiga att iaktta 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1286/2014 om faktablad för pakete-
rade och försäkringsbaserade investerings-
produkter för icke-professionella investerare 
(Priip-produkter), nedan förordningen om 
faktablad för paketerade investeringsproduk-
ter,

32) referensvärdesadministratörer som Fi-
nansinspektionen har registrerat med stöd av 
artikel 34 i referensvärdesförordningen,

33) andra personer än tillsynsobjekt som 
avses i 4 § eller sådana registrerade refe-
rensvärdesadministratörer som är skyldig att 
iaktta referensvärdesförordningen.

6 §

Övriga definitioner

6 §

Övriga definitioner
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I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 
1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen och 1 kap. 
16 § i lagen om investeringstjänster, en för-
säkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen och ett finans- och 
försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat,
— — — — — — — — — — — — — —

18) reglerad marknad och multilateral 
handelsplattform reglerade marknader enligt 
1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med 
finansiella instrument och multilaterala han-
delsplattformar enligt 7 punkten i den para-
grafen,

19) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster.

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 
1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen och i 1 kap. 
21 § i lagen om investeringstjänster, en för-
säkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i 
försäkringsbolagslagen och ett finans- och 
försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat,
— — — — — — — — — — — — — —

18) reglerad marknad och multilateral 
handelsplattform reglerade marknader enligt 
1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om han-
del med finansiella instrument och multilate-
rala handelsplattformar enligt 8 punkten i den 
paragrafen,

19) finansiella instrument finansiella in-
strument enligt 1 kap. 14 § i lagen om inve-
steringstjänster.

20 a §

Rätt att få uppgifter av förundersöknings-
och åklagarmyndigheter

— — — — — — — — — — — — — —

20 a §

Rätt att få uppgifter av förundersöknings-
och åklagarmyndigheter

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen har trots sekretessbe-

stämmelserna rätt att av förundersöknings-
och åklagarmyndigheterna få sådana uppgif-
ter om förundersökning och rättegångsförfa-
rande i fråga om brott som avses i 15 kap. 2 
§ i lagen om investeringstjänster och i 12 
kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument, som är nödvändiga för uppfyl-
lande av de samarbetsförpliktelser som före-
skrivs i artikel 79.1.2 i direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. 

21 §

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till 
marknadsmissbruk

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen har trots sekretessbe-

stämmelserna rätt att få för tillsynen över 
marknadsmissbruksförordningen behövliga 
uppgifter i standardformat om spotmarknader 
relaterade till råvaruderivat från marknadsak-
törer, rapporter om transaktioner samt direkt 
tillgång till handlares system.

21 §

Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till 
marknadsmissbruk och tillsyn enligt refe-

rensvärdesförordningen

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen har trots sekretessbe-

stämmelserna rätt att få för tillsynen enligt 
marknadsmissbruksförordningen och refe-
rensvärdesförordningen behövliga uppgifter i 
standardformat om spotmarknader relaterade 
till råvaruderivat från marknadsaktörer, rap-
porter om transaktioner samt direkt tillgång 
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till handlares system.
Finansinspektionen har rätt att begära 

uppgifter av alla personer som deltar i till-
handahållande av referensvärden eller läm-
nande av uppgifter för det ändamålet, också 
av tjänsteleverantörer till vilka uppgifter, 
tjänster eller verksamhet har utkontrakterats 
så som föreskrivs i artikel 10 i referensvär-
desförordningen, samt av deras huvudmän, 
och att vid behov samråda med dem.

24 §

Granskningsrätt

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsyns-

objekt och andra finansmarknadsaktörer gäl-
ler också företag som i egenskap av ombud 
för tillsynsobjekt eller andra finansmark-
nadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud 
enligt 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjäns-
ter eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt 
eller andra finansmarknadsaktörer sköter 
uppgifter i anslutning till dessas affärsverk-
samhet, bokföring, datasystem, riskhantering 
eller interna kontroll.
— — — — — — — — — — — — — —

24 §

Granskningsrätt

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsyns-

objekt och andra finansmarknadsaktörer gäl-
ler också företag som i egenskap av ombud 
för tillsynsobjekt eller andra finansmark-
nadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud 
enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjäns-
ter eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt 
eller andra finansmarknadsaktörer sköter 
uppgifter i anslutning till dessas affärsverk-
samhet, bokföring, datasystem, riskhantering 
eller interna kontroll.
— — — — — — — — — — — — — —

28 § 

Begränsning av ledningens verksamhet

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen kan permanent för-

bjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 
mom. i ett auktoriserat tillsynsobjekt som 
tillhandahåller investeringstjänster, om per-
sonen upprepade gånger har brutit mot be-
stämmelserna i artikel 14 eller 15 i mark-
nadsmissbruksförordningen.

— — — — — — — — — — — — — —

28 §

Begränsning av ledningens verksamhet

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen kan permanent för-

bjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 
mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som 
tillhandahåller investeringstjänster, om per-
sonen upprepade gånger har brutit mot be-
stämmelserna i artikel 14 eller 15 i mark-
nadsmissbruksförordningen eller upprepade 
gånger gjort sig skyldig till allvarliga över-
trädelser av de bestämmelser som nämns i 15 
kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investe-
ringstjänster. 
— — — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen kan för viss tid av 
högst fem år förbjuda en person att vara 
medlem eller ersättare i styrelsen för en så-
dan administratör eller en sådan rapportör 
under tillsyn som avses i referensvärdesför-
ordningen eller verkställande direktör eller 
dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra 
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till den högsta ledningen, om personen i 
fråga har brutit mot eller försummat de be-
stämmelser som avses i artikel 42.1 i refe-
rensvärdesförordningen.

28 b §

Tillfälligt förbud att verka som handelspart 
eller kund

Finansinspektionen kan för en viss tid av 
högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsyn-
sobjekt eller en filial som tillhandahåller in-
vesteringstjänster att verka som handelspart 
enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument eller 
som kund på en sådan organiserad handels-
plattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 
punkten, om företaget har brutit mot de be-
stämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 
mom. i lagen om investeringstjänster.

31 §

Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer 
ska utan dröjsmål underrätta Finansinspekt-
ionen om sådana omständigheter eller beslut 
i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt upp-
drag har fått kännedom om och som kan an-
ses
— — — — — — — — — — — — — —

3) leda till något annat i revisionsberättel-
sen än ett i revisionslagen avsett uttalande 
som lämnas utan reservation eller till ett på-
pekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i re-
visionslagen.
— — — — — — — — — — — — — —

31 §

Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer 
ska utan dröjsmål underrätta Finansinspekt-
ionen om sådana omständigheter eller beslut 
i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt upp-
drag har fått kännedom om och som kan an-
ses 
— — — — — — — — — — — — — —

3) leda till något annat i revisionsberättel-
sen än ett i revisionslagen avsett uttalande 
som lämnas utan reservation eller till ett på-
pekande som avses i 3 kap. 5 § 5 mom. i re-
visionslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —

32 a §

Förbud mot förvärv av ägarandelar

Finansinspektionen kan, efter att ha motta-
git en anmälan enligt 3 kap 1 § i kreditinsti-
tutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investe-
ringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
11 § i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om 

32 a §

Förbud mot förvärv av ägarandelar

Finansinspektionen kan, efter att ha motta-
git en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinsti-
tutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investe-
ringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
11 § i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om 
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handel med finansiella instrument, EU:s för-
ordning om värdepapperscentraler eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda 
förvärv av i nämnda paragrafer avsedda äga-
randelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, 
fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, 
särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag 
samt deras holdingföretag, finans- och för-
säkringskonglomerats holdingföretag, institut 
för elektroniska pengar, börser, börsers hol-
dingföretag, värdepapperscentraler, värde-
papperscentralers holdingföretag, om inne-
havet av andelen skulle äventyra verksamhet 
enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinci-
per i det företag eller den organisation för-
värvet gäller eller, om förvärvet gäller ett 
försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, 
om det finns grundad anledning att misstänka 
att 

1) den anmälningsskyldige inte har ett till-
räckligt gott anseende eller en tillräckligt god 
ekonomisk ställning,

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
företagets eller organisationens ledning eller 
andra tillståndsvillkor äventyras i företaget 
eller organisationen på grund av förvärvet,

3) tillsynen över företaget eller organisat-
ionen och förutsättningarna för det därtill hö-
rande informationsutbytet mellan myndighet-
er äventyras på grund av förvärvet, eller

4) förvärvet har samband med penningtvätt 
eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan förbjuda ett för-
värv enligt 1 mom. också om den inte inom 
behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. har 
fått tilläggsuppgifter som avses i det nämnda 
momentet eller uppgifter eller information 
som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutsla-
gen, 7 kap 14 § 6 mom. i lagen om investe-
ringstjänster, 16 § 6 mom. i lagen om place-
ringsfonder, 7 kap. 9 § 5 mom. i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i 
lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 
mom. i försäkringsbolagslagen. Finansin-
spektionen kan likaså förbjuda ett förvärv 
som avses i 1 mom. om den inte inom två 
månader efter att ha fått anmälan om förvärv 
av en ägarandel har fått de utredningar som 
avses i 2 kap. 10 § 5 mom. i lagen om handel 

handel med finansiella instrument, EU:s för-
ordning om värdepapperscentraler eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda 
förvärv av i nämnda paragrafer avsedda äga-
randelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, 
fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, 
särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag 
samt deras holdingföretag, finans- och för-
säkringskonglomerats holdingföretag, institut 
för elektroniska pengar, börser, börsers hol-
dingföretag, värdepapperscentraler, värde-
papperscentralers holdingföretag och leve-
rantörer av datarapporteringstjänster, om 
innehavet av andelen skulle äventyra verk-
samhet enligt sunda och ansvarsfulla led-
ningsprinciper i det företag eller den organi-
sation som förvärvet gäller eller, om förvär-
vet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade 
förmånerna, om det finns grundad anledning 
att misstänka att 

1) den anmälningsskyldige inte har ett till-
räckligt gott anseende eller en tillräckligt god 
ekonomisk ställning, 

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos 
företagets eller organisationens ledning eller 
andra tillståndsvillkor äventyras i företaget 
eller organisationen på grund av förvärvet, 

3) företagets eller organisationens solvens,
tillsynen över företaget eller organisationen 
och förutsättningarna för det därtill hörande 
informationsutbytet mellan myndigheterna 
äventyras på grund av förvärvet, eller 

4) förvärvet har samband med penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen kan förbjuda ett för-
värv som avses i 1 mom. också om den inte 
inom behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. 
har fått tilläggsuppgifter som avses i det 
momentet eller uppgifter eller information 
som avses i 3 kap. 1 § 6 mom. i kreditinsti-
tutslagen, 6 a kap. 1 § 6 mom. i lagen om in-
vesteringstjänster, 16 § 6 mom. i lagen om 
placeringsfonder, 7 kap. 9 § 5 mom. i lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 
mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 
kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen. 
Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett 
förvärv som avses i 1 mom. om den inte 
inom två månader efter att ha fått anmälan 
om förvärv av en ägarandel har fått de utred-
ningar som avses i 2 kap. 11 § 5 mom. i la-
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med finansiella instrument eller EU:s förord-
ning om värdepapperscentraler. Dessutom 
kan Finansinspektionen förbjuda förvärv om 
den inte på begäran har fått de nödvändiga 
utredningar som avses i 32 b § 1 mom. inom 
60 vardagar efter det att den sänt den anmäl-
ningsskyldige meddelande om de saknade ut-
redningarna.

— — — — — — — — — — — — — —

gen om handel med finansiella instrument el-
ler EU:s förordning om värdepapperscen-
traler. Dessutom kan Finansinspektionen för-
bjuda förvärv om den inte på begäran har fått 
de nödvändiga utredningar som avses i 32 b 
§ 1 mom. inom 60 vardagar efter det att den 
underrättat den anmälningsskyldige om de 
saknade utredningarna.
— — — — — — — — — — — — — —

32 b §

Förfarande som tillämpas vid förbud mot 
förvärv av ägarandel

— — — — — — — — — — — — — —
Beslutet om att Finansinspektionen motsät-

ter sig förvärvet ska delges den anmälnings-
skyldige senast den andra vardagen efter att 
behandlingstiden har gått ut. Om Finansin-
spektionen inte inom den behandlingstid som 
avses i denna paragraf har fattat ett beslut el-
ler lagt fram ett förslag till beslut enligt 32 a 
§, anses inspektionen ha godkänt förvärvet.

Om den anmälningsskyldige är ett ut-
ländskt EES-tillsynsobjekt eller dettas mo-
derföretag eller en fysisk eller juridisk person 
som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i 
ett moderföretag till ett sådant har bestäm-
mande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen, ska Finansinspektionen när den 
fattar beslutet eller lägger fram förslaget till 
beslut samarbeta med den EES-
tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen 
över det utländska EES-tillsynsobjektet och, 
om förvärvet gäller ett finans- och försäk-
ringskonglomerats holdingföretag, med de 
andra centrala tillsynsmyndigheter som avses 
i lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de 
i detta moment avsedda utländska tillsyns-
myndigheternas ståndpunkt i fråga om för-
värvet.

— — — — — — — — — — — — — —

32 b §

Förfarandet vid bedömning av förvärv av 
ägarandel

— — — — — — — — — — — — — —
Beslutet om att Finansinspektionen motsät-

ter sig förvärvet ska delges den anmälnings-
skyldige senast den andra vardagen efter be-
slutet, utan att behandlingstiden överskrids.
Om Finansinspektionen inte inom den be-
handlingstid som avses i denna paragraf har 
fattat ett beslut eller lagt fram ett förslag till 
beslut enligt 32 a §, anses den ha godkänt 
förvärvet.

Om den anmälningsskyldige är ett ut-
ländskt EES-tillsynsobjekt eller dettas mo-
derföretag eller en fysisk eller juridisk person 
som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i 
ett moderföretag till ett sådant har bestäm-
mande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen, ska Finansinspektionen när den 
fattar beslutet eller lägger fram förslaget till 
beslut utan dröjsmål underrätta den EES-
tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen 
över det utländska EES-tillsynsobjektet om 
alla för bedömningen väsentliga uppgifter 
och, på begäran, om all relevant information 
samt, om förvärvet gäller ett finans- och för-
säkringskonglomerats holdingföretag, sam-
arbeta med de andra centrala tillsynsmyn-
digheter som avses i lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat. Av beslu-
tet ska framgå de i detta moment avsedda ut-
ländska tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i 
fråga om förvärvet.
— — — — — — — — — — — — — —

32 c § 

Begränsning av de rättigheter som grundar 

32 c §

Begränsning av de rättigheter som grundar 
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sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i 
sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att 
utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvarings-
institut, särskilda förvaringsinstitut, finans-
och försäkringskonglomerats holdingföretag, 
institut för elektroniska pengar, försäkrings-
bolag och deras holdingföretag, börser, 
börsers holdingföretag, värdepapperscen-
traler och värdepapperscentralers holdingfö-
retag om 

1) anmälan om förvärv av aktier eller ande-
lar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditin-
stitutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investe-
ringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
11 § i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, EU:s för-
ordning om värdepapperscentraler eller 4 
kap. 5 § i försäkringsbolagslagen,
— — — — — — — — — — — — — —

sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i 
sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att 
utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersfö-
retag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvarings-
institut, särskilda förvaringsinstitut, finans-
och försäkringskonglomerats holdingföretag, 
institut för elektroniska pengar, försäkrings-
bolag och deras holdingföretag, börser, 
börsers holdingföretag, värdepapperscen-
traler och värdepapperscentralers holdingfö-
retag om 

1) anmälan om förvärv av aktier eller ande-
lar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditin-
stitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investe-
ringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfon-
der, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
11 § i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, 21 a § i lagen om 
betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, EU:s för-
ordning om värdepapperscentraler eller enligt
4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —

33 §

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Finansinspektionen kan förbjuda verkstäl-
ligheten av tillsynsobjekts och andra finans-
marknadsaktörers beslut och av åtgärder som 
tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktö-
rer har planerat eller ålägga tillsynsobjekt 
och andra finansmarknadsaktörer att upphöra 
med ett förfarande, om beslutet, åtgärden el-
ler förfarandet strider mot de bestämmelser 
om finansmarknaden som tillämpas på till-
synsobjektet eller finansmarknadsaktören el-
ler mot föreskrifter som har meddelats med 
stöd av dem, mot tillståndsvillkor eller mot 
stadgar som gäller tillsynsobjektets eller fi-
nansmarknadsaktörens verksamhet. I sam-
band med förbud mot fortsatt förfarande ska 
Finansinspektionen ge tillsynsobjektet eller 
finansmarknadsaktören tillfälle att inom en 
skälig tid rätta sitt förfarande, om detta inte 
allvarligt äventyrar de i 1 § nämnda målen 
för tillsynen över finansmarknaden.

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan fi-
nansmarknadsaktör har verkställt ett beslut 

33 §

Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Finansinspektionen kan förbjuda verkstäl-
ligheten av tillsynsobjekts och andra finans-
marknadsaktörers beslut och av tillsynsob-
jekts och andra finansmarknadsaktörers pla-
nerade åtgärder, om beslutet eller åtgärden 
strider mot sådana bestämmelser om finans-
marknaden som ska tillämpas på tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer eller 
mot bestämmelser som utfärdats med stöd av 
de bestämmelserna, mot tillståndsvillkor eller 
mot föreskrifter som gäller tillsynsobjekt el-
ler andra finansmarknadsaktörers verksam-
het.

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan fi-
nansmarknadsaktör har verkställt ett beslut 
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enligt 1 mom. eller genomfört andra sådana 
åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansin-
spektionen ålägga tillsynsobjektet eller fi-
nansmarknadsaktören att inom skälig tid
vidta åtgärder för att återkalla verkställighet-
en eller åtgärden eller att inom skälig tid 
vidta rättelseåtgärder. Om Finansinspektion-
ens beslut enligt detta moment har en avse-
värd inverkan på ett tillsynsobjekts eller en 
annan finansmarknadsaktörs avtalsparts eller 
någon annan utomstående persons ställning, 
är en förutsättning för tillämpning av detta 
moment att verkställigheten av beslutet eller 
genomförandet av åtgärden allvarligt kan 
äventyra de mål för tillsynen över finans-
marknaden som anges i 1 §.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
tillsynsobjekts beslut ska på motsvarande sätt 
tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma 
och representantskap enligt lagen om place-
ringsfonder.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt 
att

1) förbjuda utländska EES-filialers och 
andra utländska tillsynsobjekts verksamhet 
finns i 61 §,

2) förbjuda verksamhet som strider mot 
kreditinstitutslagen och att förordna att ett 
lagstridigt förfarande ska rättas finns i 22 
kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 

3) förbjuda verksamhet som strider mot la-
gen om investeringstjänster och att förordna 
att ett lagstridigt förfarande ska rättas finns i 
16 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster,

4) förbjuda verksamhet som strider mot 
värdepappersmarknadslagen i samband med 
erbjudande av och handel med värdepapper 

enligt 1 mom. eller genomfört sådana andra 
åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansin-
spektionen ålägga tillsynsobjektet eller en 
annan finansmarknadsaktör att vidta åtgärder 
för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden 
eller vidta rättelseåtgärder. Finansinspekt-
ionen ska för tillsynsobjektet eller en annan 
finansmarknadsaktör reservera en skälig tid 
för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden 
eller vidta rättelseåtgärder, om detta inte all-
varligt äventyrar de mål för tillsynen över fi-
nansmarknaden som föreskrivs i 1 §. Om Fi-
nansinspektionens beslut enligt detta moment 
har en avsevärd inverkan på ett tillsynsob-
jekts eller en annan finansmarknadsaktörs av-
talsparts eller någon annan utomstående per-
sons ställning, är en förutsättning för tillämp-
ning av detta moment att verkställigheten av 
beslutet eller genomförandet av åtgärderna 
allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen 
över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §.

Finansinspektionen kan ålägga tillsynsob-
jekt och andra finansmarknadsaktörer att 
upphöra med ett förfarande och förbjuda 
upprepning av förfarandet, om det strider 
mot de bestämmelser, föreskrifter, tillstånds-
villkor eller regler som avses i 1 mom. Fi-
nansinspektionen ska ge ett tillsynsobjekt el-
ler en finansmarknadsaktör tillfälle att inom 
en skälig tid rätta sitt förfarande, om detta 
inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen 
över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
tillsynsobjekts beslut ska på motsvarande sätt 
tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma 
och representantskap enligt lagen om place-
ringsfonder. 

Sådana förbud och rättelseuppmaningar 
som avses ovan i denna paragraf kan av sär-
skilda skäl riktas också till tillsynsobjekts och 
andra finansmarknadsaktörers anställda el-
ler till andra som handlar för dess räkning.
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och uppfyllande av skyldigheten att infor-
mera om värdepapper samt att förordna att ett 
förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i vär-
depappersmarknadslagen,

5) tillfälligt förbjuda utövandet av den röst-
rätt som är kopplad till aktier för vilka an-
mälningsskyldigheten har försummats finns i 
17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen,

6) förbjuda börsen att ordna handel med fi-
nansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i la-
gen om handel med finansiella instrument--,

7) förbjuda en marknadsplatsoperatör som 
ordnar multilateral handel att ordna handel 
med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i 
lagen om handel med finansiella instrument,

8) förbjuda en systematisk internhandlare 
att ordna interna transaktioner med finansi-
ella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om 
handel med finansiella instrument,

9) förbjuda och begränsa marknadsföring, 
tillhandahållande och försäljning av försäk-
ringsbaserade investeringsprodukter i eller 
från Finland samt viss finansiell verksamhet 
och praxis hos ett försäkrings- eller återför-
säkringsbolag finns i artikel 17 i förordning-
en om faktablad för paketerade investerings-
produkter.

33 a §

Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan fi-
nansmarknadsaktör försummar att i sin verk-
samhet följa bestämmelserna om finans-
marknaden eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av dem, ett verkställighetsför-
bud eller en rättelseuppmaning som Finans-
inspektionen har utfärdat med stöd av 33 § 
eller något annat förordnande eller förbud 
som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan 
Finansinspektionen vid vite ålägga tillsyns-
objektet eller finansmarknadsaktören att full-
göra sin skyldighet, om försummelsen inte är 
obetydlig. Vad som föreskrivs i detta mo-
ment ska dessutom tilllämpas på andra före-
tag som hör till ett konglomerat enligt lagen 
om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat och som försummar att iaktta 
sina skyldigheter enligt den lagen eller enligt 
föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

33 a §

Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan fi-
nansmarknadsaktör försummar att i sin verk-
samhet följa bestämmelserna om finans-
marknaden eller föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av dem, ett verkställighetsför-
bud eller en rättelseuppmaning som Finans-
inspektionen har utfärdat med stöd av 33 § 
eller något annat förordnande eller förbud 
som Finansinspektionen har utfärdat med 
stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstill-
stånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan 
Finansinspektionen vid vite ålägga tillsyns-
objektet eller finansmarknadsaktören att full-
göra sin skyldighet, om försummelsen inte är 
obetydlig. Vite kan således av särskilda skäl 
föreläggas också anställda hos tillsynsobjekt 
eller andra finansmarknadsaktörer samt 
andra som handlar för deras räkning. Vad 
som föreskrivs i detta moment ska dessutom 
tillämpas på andra företag som hör till ett 
konglomerat enligt lagen om tillsyn över fi-
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den.

— — — — — — — — — — — — — —

nans- och försäkringskonglomerat och som 
försummar att iaktta sina skyldigheter enligt 
den lagen eller enligt föreskrifter som har ut-
färdats med stöd av den. 
— — — — — — — — — — — — — —

37 d §

Kontroller av positionshantering inom råva-
ruderivat

Finansinspektionen har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att av vilken per-
son som helst få information för tillsyn över 
efterlevnaden av 10 kap. 3 § i lagen om han-
del med finansiella instrument. Finansin-
spektionen kan ålägga en person som avses i 
den nämnda bestämmelsen att vidta åtgärder 
för att minska storleken på en position eller 
exponering eller begränsa en persons möj-
ligheter att ingå råvaruderivat.

38 §

Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att be-
tala ordningsavgift som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet
— — — — — — — — — — — — — —

2) försummar eller bryter mot de bestäm-
melser som avses i 15 kap. 1 § i värdepap-
persmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om 
investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 8 kap. 5 § 
i lagen om värdeandelssystem och om clea-
ringverksamhet, 15 § 1 mom. i lagen om 
gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
eller mot 144 a § i lagen om placeringsfon-
der,
— — — — — — — — — — — — — —

38 §

Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att be-
tala ordningsavgift som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet
— — — — — — — — — — — — — —

2) försummar eller bryter mot de bestäm-
melser som avses i 15 kap. 1 § i värdepap-
persmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om 
investeringstjänster, 12 kap. 1 § i lagen om 
handel med finansiella instrument, 8 kap. 5 § 
i lagen om värdeandelssystemet och om clea-
ringverksamhet, 15 § 1 mom. i lagen om 
gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder 
eller mot 144 a § i lagen om placeringsfon-
der,
— — — — — — — — — — — — — —

40 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet försummar eller 
bryter mot de bestämmelser eller beslut som 
avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknads-
lagen, 15 kap. 2 § i lagen om investerings-
tjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med 

40 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet försummar eller 
bryter mot de bestämmelser eller beslut som 
avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknads-
lagen, 15 kap. 2 § i lagen om investerings-
tjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med 
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finansiella instrument, 15 § i lagen om vär-
depapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksam-
het, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 
kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, 144 b § i lagen om place-
ringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om gräs-
rotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstituts-
lagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen. 

Påföljdsavgift ska också påföras den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar 
eller bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i 
EMIR-förordningen om clearingkravet för 
OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en fi-
nansiell motpart eller bestämmelsen i artikel 
10.1 i den förordningen om clearingkravet 
och rapporteringskravet för OTC-
derivatkontrakt som ingåtts med en icke-
finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat 
med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i 
blankningsförordningen eller ett beslut som 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i 
den förordningen,

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 
40 i auktioneringsförordningen om förbjuden 
användning av insiderinformation, bestäm-
melserna i artikel 41 om förbudet mot otill-
börlig marknadspåverkan eller bestämmel-
serna i artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om sär-
skilda krav för att minska risken för mark-
nadsmissbruk,

4) bestämmelsen om upprättande av faktab-
lad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad 
för paketerade investeringsprodukter, be-
stämmelserna om faktabladets form och in-
nehåll i artiklarna 6, 7 och 8.1—8.3, be-
stämmelsen om marknadsföringsmaterialets 
innehåll i artikel 9, bestämmelsen om regel-
bunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, 
bestämmelserna om tillhandahållande av fak-
tabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 
eller bestämmelsen om kundklagomål i arti-
kel 19 i den förordningen, eller

5) det maximibelopp på 0,2 procent per 
transaktion för förmedlingsavgifter för betal-
kortstransaktioner som anges i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för 
kortbaserade betalningstransaktioner, nedan 
förordningen om förmedlingsavgifter för 

finansiella instrument, 15 § i lagen om vär-
depapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om vär-
deandelssystemet och om clearingverksam-
het, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 
kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder, 144 b § i lagen om place-
ringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om gräs-
rotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstituts-
lagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen.

Påföljdsavgift ska också påföras den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar 
eller bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i 
EMIR-förordningen om clearingkravet för 
OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en fi-
nansiell motpart eller mot artikel 10.1 i den 
förordningen om clearingkravet och rappor-
teringskravet för OTC-derivatkontrakt som 
ingåtts med en icke-finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat 
med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i 
blankningsförordningen eller ett beslut som 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i 
den förordningen,

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 
40 i auktioneringsförordningen om förbjuden 
användning av insiderinformation, artikel 41 
om förbudet mot otillbörlig marknadspåver-
kan eller artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om sär-
skilda krav för att minska risken för mark-
nadsmissbruk,

4) bestämmelsen om upprättande av faktab-
lad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad 
för paketerade investeringsprodukter, be-
stämmelserna om faktabladets form och in-
nehåll i artiklarna 6, 7 och 8.1—8.3, be-
stämmelsen om marknadsföringsmaterialets 
innehåll i artikel 9, bestämmelsen om regel-
bunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, 
bestämmelserna om tillhandahållande av fak-
tabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 
eller bestämmelsen om kundklagomål i arti-
kel 19 i den förordningen, eller

5) det maximibelopp på 0,2 procent per 
transaktion för förmedlingsavgifter för betal-
kortstransaktioner i artikel 3.1 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 
2015/751 om förmedlingsavgifter för kortba-
serade betalningstransaktioner, nedan för-
ordningen om förmedlingsavgifter för kort-
baserade betalningstransaktioner, eller det 
maximibelopp på 0,3 procent per transaktion 
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kortbaserade betalningstransaktioner, eller 
det maximibelopp på 0,3 procent per trans-
aktion för förmedlingsavgifter för kredit-
kortstransaktioner som anges i artikel 4 i den 
förordningen.

— — — — — — — — — — — — — —

för förmedlingsavgifter för kreditkortstrans-
aktioner i artikel 4 i den förordningen, eller 
mot

6) artiklarna 4—16 i referensvärdesför-
ordningen om referensvärdens skydd mot 
otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, artik-
larna 21—26 om kritiska, signifikanta och 
icke-signifikanta referensvärden, artikel 27 
om referensvärdesdeklaration, artikel 28 om 
referensvärden som ändras och upphör att 
tillhandahållas, artikel 29 om användning av 
ett referensvärde och mot artikel 34 om auk-
torisation och registrering av en administra-
tör.
— — — — — — — — — — — — — —

Påföljdsavgift kan också påföras den som i 
samband med övervaknings- eller inspekt-
ionsuppdrag enligt de bestämmelser som av-
ses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller 
bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 
mom. 23 § eller 24 § föreskrivs om Finansin-
spektionens rätt att få information och in-
spektera. Påföljdsavgift får emellertid inte 
påföras en fysisk person för brott mot de 
nämnda bestämmelserna då det finns anled-
ning att misstänka en person för brott och in-
formationen har samband med det ärende 
som brottsmisstanken hänför sig till.

41 §

Påförande av påföljdsavgift

En påföljdsavgift som uppgår till högst en 
miljon euro påförs av Finansinspektionen. I 
annat fall påförs påföljdsavgiften av mark-
nadsdomstolen, på framställning av Finans-
inspektionen.

Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en 
samlad bedömning. Vid bedömningen av be-
loppet ska hänsyn tas till förfarandets art, 
omfattning och varaktighet samt gärnings-
mannens ekonomiska ställning. Dessutom 
ska vid bedömningen beaktas den vinning 
som erhållits och den skada som orsakats ge-
nom förfarandet, om vinningen eller skadan 
kan bestämmas, gärningsmannens samarbete 
med Finansinspektionen för att utreda ären-
det, åtgärder för att förhindra att överträdel-
sen upprepas, gärningsmannens tidigare 
överträdelser och försummelser i fråga om 
bestämmelserna om finansmarknaden samt 
förfarandets eventuella konsekvenser för det 

41 §

Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs av Finansinspektion-
en.

Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en 
samlad bedömning. Vid bedömningen av be-
loppet ska hänsyn tas till förfarandets art, 
omfattning och varaktighet samt gärnings-
mannens ekonomiska ställning. Dessutom 
ska vid bedömningen beaktas den vinning 
som erhållits och den skada som orsakats ge-
nom förfarandet, om vinningen eller skadan 
kan bestämmas, gärningsmannens samarbete 
med Finansinspektionen för att utreda ären-
det, åtgärder för att förhindra att överträdel-
sen upprepas, gärningsmannens övriga och
tidigare överträdelser och försummelser i 
fråga om bestämmelserna om finansmark-
naden samt förfarandets eventuella konse-
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finansiella systemets stabilitet.

— — — — — — — — — — — — — —

kvenser för det finansiella systemets stabili-
tet. Om det är fråga om brott mot referens-
värdesförordningen ska påföljdsavgiftens be-
lopp beräknas med beaktande av också förfa-
randets inverkan på realekonomin.
— — — — — — — — — — — — — —

41 a § 

Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

— — — — — — — — — — — — — —
Om en påföljdsavgift påförs för en överträ-

delse av en bestämmelse som nämns i 144 b 
§ 2 mom. i lagen om placeringsfonder, får en 
juridisk person påföras en påföljdsavgift som 
uppgår till antingen högst tio procent av den 
juridiska personens omsättning under året 
före gärningen eller försummelsen eller högst 
fem miljoner euro, och en fysisk person påfö-
ras en påföljdsavgift som uppgår till högst 
fem miljoner euro.

— — — — — — — — — — — — — —

Trots det som föreskrivs i 6—8 mom. får 
påföljdsavgiften emellertid vara högst tre 
gånger så stor som den vinning som erhållits 
genom gärningen eller försummelsen, om 
storleken på vinningen kan bestämmas.
— — — — — — — — — — — — — —

41 a

Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

— — — — — — — — — — — — — —
Om en påföljdsavgift påförs för överträ-

delse av bestämmelser som nämns i 144 b § 2 
mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 
§ 6 eller 7 mom. i lagen om investerings-
tjänster eller 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i la-
gen om handel med finansiella instrument,
får en juridisk person påföras en påföljdsav-
gift som, beroende på vilken som är större,
uppgår till antingen högst tio procent av den 
juridiska personens omsättning under året 
före gärningen eller försummelsen eller högst 
fem miljoner euro, och en fysisk person påfö-
ras en påföljdsavgift som uppgår till högst 
fem miljoner euro.
— — — — — — — — — — — — — —

Om en påföljdsavgift påförs för en överträ-
delse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 
mom. 6 punkten eller för en försummelse att 
iaktta en sådan bestämmelse, får påföljdsav-
giften för en juridisk person uppgå till an-
tingen högst tio procent av den juridiska per-
sonens omsättning under året före gärningen 
eller försummelsen eller till högst en miljon 
euro, beroende på vilkendera som är större. 
En fysisk person får påföras högst 500 000 
euro i påföljdsavgift.

Om en påföljdsavgift påförs för överträ-
delse av artikel 11.1 d eller 11.4 i förord-
ningen, får påföljdsavgiften för en juridisk 
person uppgår till antingen högst två procent 
av den juridiska personens omsättning under 
året före gärningen eller försummelsen eller 
till högst 250 000 euro, beroende på vilken-
dera som är större. En fysisk person får på-
föras högst 100 000 euro i påföljdsavgift.

Trots det som föreskrivs i 6—10 mom. får 
påföljdsavgiften emellertid vara högst tre 
gånger större än den vinning som erhållits 
genom gärningen eller försummelsen, om 
vinningen kan bestämmas.
— — — — — — — — — — — — — —
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41 b § 

Gemensam påföljdsavgift

Om en ordningsavgift eller en påföljdsav-
gift samtidigt påförs för två eller flera för-
summelser eller överträdelser som avses i 38, 
40 eller 41 a §, ska en gemensam påföljdsav-
gift bestämmas.

En gemensam påföljdsavgift får uppgå till 
högst summan av ordningsavgifterna och på-
följdsavgifterna.

41 c §

Administrativa påföljder i samband med fö-
retagsarrangemang

Ordningsavgift, offentlig varning eller på-
följdsavgift kan påföras också en sådan nä-
ringsidkare som till följd av ett företagsför-
värv eller något annat företagsarrangemang 
har övertagit den näringsverksamhet inom 
vilken försummelsen eller överträdelsen 
skett.

42 a § 

Preskription av rätten att påföra administra-
tiva påföljder

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får inte påföra påföljd-

savgift eller till marknadsdomstolen göra en 
framställning om att en sådan avgift ska på-
föras, om beslut om detta inte har fattats 
inom tio år från den dag då överträdelsen el-
ler försummelsen skedde eller, i fråga om en 
fortsatt överträdelse eller försummelse, inom 
fem år från den dag då överträdelsen eller 
försummelsen upphörde.

42 a §

Preskription av rätten att påföra administra-
tiva påföljder

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får inte påföra påföljd-

savgift om avgiftsbeslutet inte har fattats 
inom tio år från den dag då överträdelsen el-
ler försummelsen skedde eller, i fråga om en 
fortsatt överträdelse eller försummelse, inom 
fem år från den dag då överträdelsen eller 
försummelsen upphörde.

43 § 

Offentliggörande av administrativa påföljder 
och andra beslut

Finansinspektionen ska utan dröjsmål of-
fentliggöra ordningsavgifter, offentliga var-
ningar och påföljdsavgifter samt påföljdsav-
gifter som påförts av marknadsdomstolen ef-
ter det att den person som är föremål för be-

43 §

Offentliggörande av administrativa påföljder 
och andra beslut

Finansinspektionen ska utan dröjsmål of-
fentliggöra ordningsavgifter, offentliga var-
ningar och påföljdsavgifter efter det att den 
person som är föremål för beslutet har infor-
merats om detta. Av offentliggörandet ska 
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slutet har informerats om detta. Av offentlig-
görandet ska framgå huruvida beslutet att på-
föra eller meddela påföljden har vunnit laga 
kraft, överträdelsens art och slag samt identi-
teten hos den person som är ansvarig för 
överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upp-
häver beslutet helt eller delvis, ska Finansin-
spektionen offentliggöra besvärsmyndighet-
ens beslut på samma sätt som påförandet el-
ler meddelandet av påföljden har offentlig-
gjorts. Information om en påföljd ska finnas 
tillgänglig på Finansinspektionens webbsidor 
i fem år.
— — — — — — — — — — — — — —

framgå huruvida beslutet att påföra eller 
meddela påföljden har vunnit laga kraft, 
överträdelsens art och slag samt identiteten 
hos den person som är ansvarig för överträ-
delsen. Om besvärsmyndigheten upphäver 
beslutet helt eller delvis, ska Finansinspekt-
ionen offentliggöra besvärsmyndighetens be-
slut på samma sätt som påförandet eller med-
delandet av påföljden har offentliggjorts. In-
formation om en påföljd ska finnas tillgäng-
lig på Finansinspektionens webbsidor i fem 
år.

— — — — — — — — — — — — — —

43 a §

Verkställighet och återbetalning av ord-
ningsavgift och påföljdsavgift

Rättsregistercentralen sköter verkställig-
heten av ordningsavgifter och påföljdsavgif-
ter. Närmare bestämmelser om verkställig-
heten utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

Rättsregistercentralen återbetalar på ansö-
kan en redan betald ordningsavgift och på-
följdsavgift, om det med stöd av 51 kap. 1—5 
§ i strafflagen döms ut straff för samma gär-
ning som ordningsavgiften eller påföljdsav-
giften påförts för.

43 a §

Verkställighet och återbetalning av ord-
ningsavgifter och påföljdsavgifter

Rättsregistercentralen sköter verkställig-
heten av ordningsavgifter och påföljdsavgif-
ter. Ordningsavgifter och påföljdsavgifter 
som påförts med stöd av denna lag ska verk-
ställas i den ordning som föreskrivs i lagen 
om verkställighet av böter.

43 b § 

Behandling av ärenden i marknadsdomstolen

Ärenden som gäller ordningsavgift, offent-
lig varning och påföljdsavgift inleds vid 
marknadsdomstolen på framställning av Fi-
nansinspektionen eller genom besvär som an-
förs av den som Finansinspektionen har på-
fört påföljden. Bestämmelser om besvär finns 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionens framställning om på-
förande av påföljdsavgift ska göras skriftlig-
en. I framställningen ska följande nämnas:

1) namn på, hemort för och adress till den 
som yrkandet avser,

2) yrkandet och dess grunder, och
3) de fakta och handlingar som Finansin-

spektionen åberopar.
Efter att framställningen eller besvären 

(43 b § upphävs)
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kommit in till marknadsdomstolen ska ären-
det före behandlingen förberedas under led-
ning av överdomaren eller en marknadsrätts-
domare så att det kan avgöras utan dröjsmål. 
Ingen förberedelse behövs om framställning-
en eller besvären avvisas eller omedelbart 
förkastas som ogrundade.

Vid förberedelsen ska de som är delaktiga i 
ärendet ges tillfälle att muntligen eller skrift-
ligen bemöta framställningen eller besvären. 
Marknadsdomstolen ska vidta de åtgärder 
som behövs för att höra Finansinspektionen. 
Förberedelsen får avslutas trots att en delakt-
ig inte har avgett det bemötande som begärts 
med anledning av framställningen eller be-
svären.

44 §

Skyldigheten att infinna sig till marknads-
domstolens sammanträde och uppvisa hand-

lingar

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att 
infinna sig vid ett sammanträde och att lägga 
fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, 
sina protokoll och övriga handlingar som 
klarlägger ärendet. Om skyldigheten att lägga 
fram handlingar inte fullgörs eller om parten 
utan laga hinder uteblir från marknadsdom-
stolens sammanträde, kan parten vid vite 
åläggas att visa upp handlingarna eller in-
finna sig vid sammanträdet.

Bestämmelser om handläggningen och ut-
redningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i övrigt i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013).

(44 § upphävs)

50 §

Allmän samarbetsförpliktelse och verksam-
heten som kontaktpunkt för tillsynen över 

värdepappersmarknaden

Finansinspektionen ska samarbeta med ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansin-
spektionen ska också fästa behörig vikt vid 
de eventuella följder som dess beslut har för 
det finansiella systemets stabilitet i andra 
EES-stater, i synnerhet i krissituationer.

Finansinspektionen är en sådan kontakt-
punkt som avses i artikel 56.1 tredje stycket i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

50 §

Allmän samarbetsförpliktelse 

Finansinspektionen ska samarbeta med ut-
ländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansin-
spektionen ska också konsekvent beakta de 
eventuella följder som dess beslut har för det 
finansiella systemets stabilitet i andra EES-
stater, i synnerhet i krissituationer.
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2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/12/EG 
samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. Finansinspektionen lämnar 
Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten, Europeiska kommissionen och 
de utländska EES-tillsynsmyndigheterna 
meddelanden i enlighet med nämnda direktiv, 
om inte något annat föreskrivs någon annan-
stans i lag.

50 n §

Verksamhet som behörig myndighet enligt 
direktivet om marknader för finansiella in-
strument och EU:s förordning om mark-

nader för finansiella instrument

Finansinspektionen är en sådan behörig 
myndighet som avses i artikel 67 i direktivet 
om marknader för finansiella instrument och 
i EU:s förordning om marknader för finansi-
ella instrument. Finansministeriet är en så-
dan behörig myndighet som avses i artikel 44 
i direktivet om marknader för finansiella in-
strument. 

Finansinspektionen är en sådan kontakt-
punkt som avses i artikel 79.1.5 i direktivet 
om marknader för finansiella instrument. Fi-
nansinspektionen ska enligt direktivet rap-
portera till Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, Europeiska kommiss-
ionen och de utländska EES-
tillsynsmyndigheterna, om inte något annat 
föreskrivs någon annanstans i lag. 

53 §

Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta 
med en utländsk EES-tillsynsmyndighet end-
ast om
— — — — — — — — — — — — — —

2) begäran om samarbete gäller en part i en 
rättegång om det ärende som begäran avser 
och rättegången redan har inletts i Finland, 

— — — — — — — — — — — — — —

53 §

Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta 
med en utländsk EES-tillsynsmyndighet end-
ast om 
— — — — — — — — — — — — — —

2) begäran om samarbete gäller en part i en 
rättegång eller i ett rättsligt förfarande, om 
det ärende som begäran avser och förfaran-
det redan har inletts i Finland,
— — — — — — — — — — — — — —

61 § 61 §
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Anmälan om åtgärder som avser utländska 
EES-filialer, andra utländska EES-

tillsynsobjekt och reglerade marknader som 
står under tillsyn av andra EES-stater samt 
begränsning av och förbud mot utländska 

EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts 
verksamhet

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-

ländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på 
sådana i Finland verksamma marknadsplats-
operatörer under en annan EES-stats myn-
dighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 3 
kap. 1 § i lagen om handel med finansiella 
instrument.

Anmälan om åtgärder som avser utländska 
EES-filialer, andra utländska EES-

tillsynsobjekt och reglerade marknader som 
står under tillsyn av andra EES-stater samt 
begränsning av och förbud mot utländska 

EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts 
verksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna paragraf föreskrivs om ut-

ländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på 
sådana i Finland verksamma marknadsopera-
törer under en annan EES-stats myndighets-
tillsyn som motsvarar en börs enligt 3 kap. 1 
§ i lagen om handel med finansiella instru-
ment samt på sådana multilaterala och or-
ganiserade handelsplattformar som drivs av 
en marknadsplatsoperatör.

62 §

Informationsutbyte i samband med bevil-
jande och återkallande av verksamhetstill-

stånd samt i samband med ägartillsyn

— — — — — — — — — — — — — —
Då Finansinspektionen svarar för grupptill-

synen över tillsynsobjektet ska inspektionen, 
efter att av en utländsk myndighet ha infor-
merats om att verksamhetstillstånd beviljats
ett utländskt tillsynsobjekt som omfattas av 
grupptillsyn eller om en ansökan som avser 
sådant verksamhetstillstånd, utan dröjsmål 
informera den myndighet som svarar för be-
viljandet av verksamhetstillstånd samt den 
behöriga EU-tillsynsmyndigheten om
— — — — — — — — — — — — — —

2) de ägare i moderföretaget som äger 
minst en sådan betydande andel i tillsynsob-
jektet som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstituts-
lagen, 7 kap. 14 § i lagen om investerings-
tjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen 
om betalningsinstitut, 16 § i lagen om place-
ringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap., 9 § i la-
gen om förvaltare av alternativa investerings-
tjänster eller i 4 kap. 5 § i försäkringsbolags-
lagen samt om

— — — — — — — — — — — — — —

62 §

Informationsutbyte i samband med bevil-
jande och återkallande av verksamhetstill-

stånd samt i samband med ägartillsyn

— — — — — — — — — — — — — —
Då Finansinspektionen svarar för grupptill-

synen över tillsynsobjektet ska inspektionen, 
efter att av en utländsk myndighet ha infor-
merats om att verksamhetstillstånd beviljats 
ett utländskt tillsynsobjekt som omfattas av 
grupptillsyn eller om en ansökan som avser 
sådant verksamhetstillstånd, utan dröjsmål 
informera den myndighet som svarar för be-
viljandet av verksamhetstillstånd samt den 
behöriga EU-tillsynsmyndigheten om
— — — — — — — — — — — — — —

2) de ägare i moderföretaget som äger 
minst en sådan betydande andel eller ett så-
dant kvalificerat innehav i tillsynsobjektet 
som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 1 
kap. 26 § 14 punkten i lagen om investerings-
tjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen 
om betalningsinstitut, 16 § i lagen om place-
ringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap., 9 § i la-
gen om förvaltare av alternativa investerings-
tjänster eller i 4 kap. 5 § i försäkringsbolags-
lagen samt om
— — — — — — — — — — — — — —

71 § 71 §
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Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att lämna 
ut information till
— — — — — — — — — — — — — —

11 a) Energimyndigheten för att den ska 
kunna fullgöra de uppgifter som avses i aukt-
ioneringsförordningen och utöva tillsyn över 
derivatmarknaden för utsläppsrätter, el-
marknaden eller naturgasmarknaden,
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Finansinspektionen utan hin-
der av sekretessbestämmelserna rätt att lämna 
ut information till
— — — — — — — — — — — — — —

11 a) Energimyndigheten för att den ska 
kunna fullgöra sina uppgifter,

— — — — — — — — — — — — — —
11 e) myndigheter eller andra offentliga 

organ i Finland eller i en annan EES-stat 
som är ansvariga för översynen, förvaltning-
en och tillsynen av fysiska jordbruksmark-
nader med stöd av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning 
för jordbruksprodukter och om upphävande 
av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och 
(EG) nr 1234/2007,
— — — — — — — — — — — — — —

73 § 

Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningsprocess-
lagen, om inte annat föreskrivs nedan i denna 
paragraf eller någon annanstans i lag.

Finansinspektionens beslut enligt 38—41 
och 41 a § får överklagas genom besvär hos 
marknadsdomstolen i enlighet med förvalt-
ningsprocesslagen.

Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. 
samt beslut som marknadsdomstolen medde-
lat med stöd av 40, 41 och 41 a § får över-
klagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen i enlighet med förvaltnings-
processlagen.

Finansinspektionen har rätt att genom be-
svär överklaga ett beslut genom vilket för-
valtningsdomstolen eller marknadsdomstolen 
har ändrat eller upphävt ett beslut av Finans-
inspektionen eller genom vilket marknads-
domstolen har förkastat Finansinspektionens 

73 §

Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas 
genom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol i enlighet med förvaltningsprocess-
lagen, om inte annat föreskrivs någon annan-
stans i lag.

I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 
som avses i denna lag får ändring sökas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.
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framställning om påförande av påföljdsav-
gift.

Ett beslut av Finansinspektionen kan verk-
ställas också utan att det har vunnit laga 
kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills 
vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
något annat eller om inte annat föreskrivs nå-
gon annanstans i lag.

Särskilda bestämmelser gäller om överkla-
gande av beslut som berör Finansinspektion-
ens direktionsmedlemmar och deras ersättare 
samt tjänstemäns tjänsteförhållanden.

Ett beslut av Finansinspektionen kan verk-
ställas också utan att det har vunnit laga 
kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills 
vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
något annat eller om inte annat föreskrivs nå-
gon annanstans i lag.

Särskilda bestämmelser gäller om överkla-
gande av beslut som berör Finansinspektion-
ens direktionsmedlemmar och deras ersättare 
samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 

———
Denna lag träder i kraft den   20  .
På besvär över beslut som har fattats före 

ikraftträdandet samt på behandlingen av be-
svärsärenden i högre instans ska de författ-
ningar tillämpas som gällde när denna lag 
trädde i kraft. 

På gärningar och försummelser som har 
skett innan denna lag trätt i kraft ska de be-
stämmelser tillämpas som gällde när gär-
ningen eller försummelsen skedde.

—————
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4.

Lag

om ändring om lagen av gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 och 2 §, 3 § 1 mom., 9 § och 10 § samt 

15 § 2 och 3 mom., av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 580/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om an-
skaffning, tillhandahållande och yrkesmässig 
förmedling av låne- och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att 
finansiera näringsverksamhet.

Det som i denna lag föreskrivs om för-
medlare av gräsrotsfinansiering tillämpas, 
med undantag för 3—9 §, 10 § 4 mom. och 
17 §, också på sådana kreditinstitut, betal-
ningsinstitut, värdepappersföretag och AIF-
förvaltare som förmedlar gräsrotsfinansie-
ring. 

Denna lag tillämpas inte på sådan lånebase-
rad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en 
konsument.

Bestämmelser om penninginsamlingar 
finns i lagen om penninginsamlingar 
(255/2006).

Bestämmelser om informationsskyldighet-
en för mottagare av gräsrotsfinansiering finns 
dessutom i värdepappersmarknadslagen 
(746/2012), när det gäller värdepapper som 
avses i den lagen och som tillhandahålls och 
förmedlas vid låne- eller investeringsbaserad 

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om an-
skaffning, tillhandahållande och yrkesmässig 
förmedling av låne- och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att 
finansiera näringsverksamhet. 

Vad som i denna lag föreskrivs om för-
medlare av gräsrotsfinansiering ska, med un-
dantag för 3—8 §, 10 § 7 mom., 14 § 1 mom. 
1 punkten, 15 och 17 § tillämpas också på 
auktoriserade förmedlare av gräsrotsfinansie-
ring. 

Trots vad som föreskrivs ovan i 2 mom. ska 
på auktoriserade förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering vid förmedling av låne- och inve-
steringsbaserad gräsrotsfinansiering på an-
nat sätt än med finansiella instrument tilläm-
pas 9 § 3 mom., 10 § 1, 5 och 6 mom. samt 
15 §.

Denna lag ska inte tillämpas på sådan låne-
baserad gräsrotsfinansiering där gäldenären 
är en konsument. 

Bestämmelser om informationsskyldighet-
en för mottagare av gräsrotsfinansiering finns 
dessutom i värdepappersmarknadslagen 
(746/2012), när det gäller värdepapper som 
avses i den lagen och som tillhandahålls och 
förmedlas vid investeringsbaserad gräsrotsfi-
nansiering.

I lagen om penninginsamlingar (255/2006) 
föreskrivs om penninginsamling.

I lagen om investeringstjänster (747/2012) 
föreskrivs om tillhandahållande av investe-
ringstjänster med finansiella instrument. 

I lagen om handel med finansiella instru-
ment (   /   ) föreskrivs om handel med finan-
siella instrument.

I betaltjänstlagen (290/2010) och i lagen 
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gräsrotsfinansiering. om betalningsinstitut (297/2010) föreskrivs 
om penningförmedling. 

2 § 

Definitioner

I denna lag avses med
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering an-

skaffning, tillhandahållande eller förmedling 
av kredit mot vederlag där skuldförhållandet 
uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinan-
siering och kunden till förmedlaren av gräs-
rotsfinansiering, 

2) investeringsbaserad gräsrotsfinansie-
ring investering med eget eller främmande 
kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller 
förmedla en ägar- eller skuldandel eller an-
nan andel som förvärvas mot vederlag i en 
mottagare av gräsrotsfinansiering i en om-
fattning som anges i ett tecknings- eller inve-
steringsavtal eller annat jämförbart avtal som 
gäller finansiella instrument eller andra vär-
depapper än sådana som avses i värdepap-
persmarknadslagen,

3) förmedlare av gräsrotsfinansiering en 
näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, 
betalningsinstitut, fondbolag eller värdepap-
persföretag eller en AIF-förvaltare och som 
yrkesmässigt förmedlar låne- eller investe-
ringsbaserad gräsrotsfinansiering,

4) mottagare av gräsrotsfinansiering ett fö-
retag, dock inte ett börsbolag, eller en annan 
organisation eller en stiftelse som skaffar 
medel genom gräsrotsfinansiering, 

5) värdepapper värdepapper som avses i 2 
kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

6) finansiella instrument finansiella in-
strument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om 
investeringstjänster (747/2012),

7) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 1 
kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering an-

skaffning, tillhandahållande eller förmedling 
av kredit mot vederlag med andra än finansi-
ella instrument där skuldförhållande uppstår 
mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering 
och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinan-
siering. 

2) investeringsbaserad gräsrotsfinansie-
ring investering med eget eller främmande 
kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller 
förmedla en ägar- eller skuldandel eller an-
nan andel som förvärvas mot vederlag i en 
mottagare av gräsrotsfinansiering i en om-
fattning som anges i ett tecknings- eller inve-
steringsavtal eller annat jämförbart avtal som 
gäller finansiella instrument eller andra vär-
depapper än sådana som avses i värdepap-
persmarknadslagen,

3) registrerad förmedlare av gräsrotsfinan-
siering en näringsidkare som inte är ett kre-
ditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersfö-
retag, en värdepapperscentral, en person som 
avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen 
om investeringstjänster eller en AIF-
förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar 
låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinan-
siering med andra än finansiella instrument, 

4) auktoriserad förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering ett värdepappersföretag, ett kre-
ditinstitut, ett betalningsinstitut, en värde-
papperscentral, en förvaltare av AIF-fonder 
och en sådan person som avses i 1 kap. 3 § 1 
mom. 1 punkten i lagen om investeringstjäns-
ter (747/2012),

5) mottagare av gräsrotsfinansiering ett fö-
retag, dock inte ett börsbolag, eller en annan 
organisation eller en stiftelse som skaffar 
medel genom gräsrotsfinansiering, 

6) värdepapper värdepapper som avses i 2 
kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

7) finansiella instrument finansiella in-
strument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om 
investeringstjänster, 

8) kreditinstitut sådana kreditinstitut och 
EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i 
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8) betalningsinstitut betalningsinstitut som 
avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalnings-
institut (297/2010) och utländska betalnings-
institut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om 
utländska betalningsinstituts verksamhet i 
Finland (298/2010),

9) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 
mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) och utländska EES-fondbolag som 
avses i 10 b-punkten i det momentet,

10) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten 
i lagen om investeringstjänster och utländska 
värdepappersföretag som avses i 2 punkten i 
det momentet,

11) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som av-
ses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (162/2014) 
och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 
2 mom. i den paragrafen.

kreditinstitutslagen (610/2014),
9) betalningsinstitut betalningsinstitut som 

avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalnings-
institut (297/2010) och utländska betalnings-
institut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om 
utländska betalningsinstituts verksamhet i 
Finland (298/2010), 

10) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 
mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder 
(48/1999) och utländska EES-fondbolag som 
avses i 10 b-punkten i det momentet,

11) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten 
i lagen om investeringstjänster och utländska 
EES-värdepappersföretag som avses i 7 
punkten i det momentet, 

12) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som av-
ses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder (162/2014) 
och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 
2 mom. i den paragrafen. 

3 §

Registreringsskyldighet

En näringsidkare får förmedla gräsrotsfi-
nansiering endast om näringsidkaren i enlig-
het med detta kapitel har registrerat sig i det 
register över förmedlare av gräsrotsfinansie-
ring som förs av Finansinspektionen.

— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Registreringsskyldighet

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
inte är auktoriserad får förmedla gräsrotsfi-
nansiering endast med andra än finansiella 
instrument, om förmedlaren har registrerat 
sig i det register över förmedlare av gräsrots-
finansiering som förs av Finansinspektionen.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Rätt för förmedlare av gräsrotsfinansiering 
att förmedla låne- eller investeringsbaserad 

gräsrotsfinansiering

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
har antecknats i Finansinspektionens register 
får förmedla låne- och investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
har antecknats i Finansinspektionens register 
får också på det sätt som avses i 1 kap. 11 § 1 
och 5 punkten i lagen om investeringstjänster 
förmedla och ta emot order som gäller i 1 
kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den lagen 
avsedda värdepapper eller andra fondföre-
tagsandelar samt erbjuda investeringsrådgiv-
ning som anknyter till låne- och investe-

9 §

Auktoriserade förmedlares rätt att förmedla 
låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinan-

siering

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering får inom ramen för sin auktorisat-
ion erbjuda låne- eller investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering. 

Förmedling av gräsrotsfinansiering med 
sådana finansiella instrument som avses i 1 
kap. 14 § 1 och 2 punkten i lagen om investe-
ringstjänster får tillhandahållas också av så-
dana i enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om in-
vesteringstjänster auktoriserade personer 
som avses i 1 kap. 3 § 1 punkten i lagen om 
investeringstjänster, vilka på det sätt som av-
ses i 1 kap. 15 § 1 punkten i den lagen endast 
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ringsbaserad gräsrotsfinansiering.

Vid förmedling av ovan i 2 mom. avsedda 
order ska förmedlaren av gräsrotsfinansiering 
iaktta bestämmelserna i 2 och 3 kap. i denna 
lag och förmedla sina uppdrag till kreditinsti-
tut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-
förvaltare samt till filialer till värdepappers-
företag och kreditinstitut som är auktorise-
rade i ett tredjeland, om filialerna följer såd-
ana stabilitetsbestämmelser för verksamheten 
som motsvarar lagen om investeringstjänster 
och kreditinstitutslagen.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Fin-
land tillhandahållas i en annan EES-stat, om 
detta inte har förbjudits eller begränsats i den 
andra EES-staten. Särskilda bestämmelser 
gäller för tredjeländer.

Bestämmelser om rätten för tillhandahål-
lare av investeringstjänster att anlita en för-
medlare av gräsrotsfinansiering som anknutet 
ombud ingår i 7 kap. 7 § i lagen om investe-
ringstjänster.

tar emot och förmedlar sådana finansiella 
instrument som nämns ovan.

En auktoriserad förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering ska underrätta Finansinspektion-
en om att den inleder eller avslutar förmed-
lingsverksamheten.

Tjänster som avses i 1 mom. får från Fin-
land tillhandahållas i en annan EES-stat, om 
detta inte har förbjudits eller begränsats i den 
andra EES-staten. Särskilda bestämmelser 
gäller för tredjeländer. 

I 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster 
föreskrivs om rätten för tillhandahållare av 
investeringstjänster att anlita ett anknutet 
ombud. 

10 §

Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering och förmedlarnas skyldigheter 

mot investerarna

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska 
handla hederligt, opartiskt och professionellt 
samt på ett sätt som är förenligt med kunder-
nas intressen. 

10 §

Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfi-
nansiering och förmedlarnas skyldigheter 

mot investerarna 

Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska 
handla hederligt, opartiskt och professionellt 
samt på ett sätt som är förenligt med kunder-
nas intressen. 

Vid förmedling av investeringsbaserad 
gräsrotsfinansiering med finansiella instru-
ment ska i tillämpliga delar iakttas lagen om 
investeringstjänster.

En person som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 
punkten i lagen om investeringstjänster och 
som fått verksamhetstillstånd enligt 2 kap. 1 
§ i den lagen ska vid förmedling av gräsrots-
finansiering iaktta följande bestämmelser i 
lagen om investeringstjänster:

1) 2 kap. 1 § om tillståndsplikt för investe-
ringstjänster,

2) 3 kap. om beviljande och återkallande 
av verksamhetstillstånd för värdepappersfö-
retag samt betydande ägares tillförlitlighet, 

3) 6 b kap. om förvaltnings- och styrnings-
system, 

4) 7 kap. 7 § 4 mom. om skyldigheter för 
distributörer av finansiella instrument och 9 
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Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska 
iaktta

1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet 
med 18 § 1 mom.,

2) bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om 
investeringstjänster om hantering av intres-
sekonflikter,

3) bestämmelserna i 10 kap. 4 § i lagen om 
investeringstjänster om att inhämta uppgifter 
om kunderna, om investeringen överskrider 2 
000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet 
om informationsskyldighet, bestämmelserna i 
9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter 
om transaktioner och tjänster, bestämmelser-
na i 10 § i det kapitlet om inspelning av tele-
fonsamtal och bestämmelserna i 13 § i det 
kapitlet om behandling av kundklagomål.

Förmedlare av gräsrotsfinansiering som i 
enlighet med 9 § 2 mom. förmedlar och tar 
emot order som gäller värdepapper eller 
andra fondföretagsandelar eller erbjuder in-
vesteringsrådgivning som anknyter till låne-
och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 

§ i det kapitlet om hantering av intressekon-
flikter, 

5) 10 kap. 2 § om allmänna principer vid 
tillhandahållande och marknadsföring av in-
vesteringstjänster och sidotjänster, 3 § i det 
kapitlet om avtal och investeringstjänster, 4 § 
1 mom. om bedömning av lämplighet och 2 
mom. i det kapitlet om bedömning av pas-
sande rapportering till kunder ifall investe-
ringen överstiger 2 000 euro, 5 § 1—3 mom. 
i det kapitlet om värdepappersföretags in-
formationsskyldighet, 6 § 5—8 mom. i det 
kapitlet om incitament, 7 § i det kapitlet om 
rapportering till kunder, 11 § i det kapitlet 
om bevarande av uppgifter om transaktioner 
och tjänster, 12 § det kapitlet om inspelning 
av telefonsamtal och bevarande av elektro-
nisk kommunikation, 15 § det kapitlet om be-
handling om kundklagomål, 15 kap. om ad-
ministrativa påföljder, 16 kap. om skade-
stånds- och straffbestämmelser samt 16 a 
kap. om tillsynsbefogenheter.

På personer som avses i 3 mom. tillämpas 
vad som i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om inve-
steringstjänster föreskrivs om innehav av 
kundmedel och om yrkesmässig ansvarsför-
säkring.

Registrerade förmedlare av gräsrotsfinan-
siering ska iaktta

1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet 
med 18 § 1 mom., 

2) vad som i 7 kap. 9 § i lagen om investe-
ringstjänster föreskrivs om hantering av in-
tressekonflikter, 

3) vad som i 10 kap. 4 § i lagen om investe-
ringstjänster föreskrivs om inhämtande av
uppgifter om kunderna då investeringen 
överskrider 2 000 euro, vad som i 5 § 1—3 
mom. i det kapitlet föreskrivs om informat-
ionsskyldighet, vad som i 11 § i det kapitlet 
föreskrivs om bevarande av uppgifter om 
transaktioner och tjänster, vad som i 12 § i 
det kapitlet föreskrivs om inspelning av tele-
fonsamtal och bevarande av elektronisk 
kommunikation och vad som i 15 § i det ka-
pitlet föreskrivs om behandling av kundkla-
gomål. 

Om en registrerad förmedlare av gräsrotfi-
nansiering förvaltar kundmedel, ska för-
medlaren organisera förvaringen och hante-
ringen av kundmedlen på ett tillförlitligt sätt.
Förmedlaren ska särskilt se till att
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får inte förvalta eller inneha kundernas finan-
siella instrument eller penningmedel (kund-
medel) och inte heller stå i skuld till sina 
kunder. Om en förmedlare av gräsrotsfinan-
siering i övrigt i sin verksamhet förvaltar 
kundmedel, ska förmedlaren organisera för-
varingen och hanteringen av dessa kundme-
del på ett tillförlitligt sätt. En förmedlare av 
gräsrotsfinansiering ska särskilt se till att

1) kundmedlen hålls åtskilda från de egna 
medlen,

2) kundmedel bokförs så att de enskilda 
kundernas medel specificeras separat från öv-
riga kunders medel,

3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto 
i en inlåningsbank som har verksamhetstill-
stånd i Finland eller i en annan EES-stat.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
har registrerat sig i enlighet med 2 kap. be-
höver inte bli medlem i den ersättningsfond 
för investerarskydd som avses i 11 kap. i la-
gen om investeringstjänster.

1) kundmedlen hålls åtskilda från egna me-
del, 

2) kundmedlen bokförs så att enskilda kun-
ders medel specificeras separat från övriga 
kunders medel,

3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto 
i en inlåningsbank som har verksamhetstill-
stånd i Finland eller i en annan EES-stat.

En förmedlare av gräsrotsfinansiering som 
har registrerat sig i enlighet med 2 kap. be-
höver inte bli medlem i den ersättningsfond 
för investerarskydd som avses i 11 kap. i la-
gen om investeringstjänster. 

15 §

Ordningsavgift och påföljdsavgift

— — — — — — — — — — — — — —
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 

1 mom. i lagen om Finansinspektionen för 
vilka det vid försummelse eller överträdelse 
ska påföras påföljdsavgift är

1) de i 10 § i denna lag nämnda bestäm-
melserna i 7 kap. 10 § i lagen om investe-
ringstjänster om hantering av intressekonflik-
ter,

2) de i 10 § i denna lag nämnda bestäm-
melserna i 10 kap. 4 § i lagen om investe-
ringstjänster om att inhämta uppgifter om 
kunderna, om investeringen överstiger 2 000 
euro, i 5 § i det kapitlet om informations-
skyldighet, i 9 § i det kapitlet om bevarande 
av uppgifter om transaktioner och tjänster, i 
10 § i det kapitlet om inspelning av telefon-
samtal och i 13 § i det kapitlet om behandling 
av kundklagomål,

3) de i 10 § i denna lag avsedda bestäm-
melserna om hantering och innehav av 
kundmedel och bestämmelserna i 12 § om 
krav på kundkontroll samt bestämmelserna i 
11 § och de med stöd av 21 § utfärdade be-
stämmelserna om informationsskyldighet.

Bestämmelser om påförande, offentliggö-

15 §

Ordningsavgift och påföljdsavgift

— — — — — — — — — — — — — —
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 

1 mom. i lagen om Finansinspektionen för 
vilka det vid försummelse eller överträdelse 
ska påföras påföljdsavgifter där 

1) de i 10 § 5 mom. 2 och 3 punkten i denna 
lag avsedda bestämmelserna om hantering av 
intressekonflikter i 7 kap. 9 § i lagen om in-
vesteringstjänster, bestämmelserna i 10 kap. 
4 § i den lagen om inhämtande av uppgifter
om kunderna då investeringen överstiger 2 
000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet 
om informationsskyldighet, bestämmelserna
i 11 § i det kapitlet om bevarande av uppgif-
ter om transaktioner och tjänster, bestämmel-
serna i 12 § i det kapitlet om inspelning av 
telefonsamtal och bestämmelserna i 15 § i 
det kapitlet om behandling av kundklagomål, 

2) de i 10 § 6 mom. i denna lag avsedda be-
stämmelserna om hantering och innehav av 
kundmedel, bestämmelserna i 11 § om in-
formationsskyldighet och bestämmelserna i 
12 § om kundkontroll. 

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i la-
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rande och verkställighet av administrativa på-
följder och om behandlingen i marknads-
domstolen av ärenden som gäller administra-
tiva påföljder finns i 4 kap. i lagen om Fi-
nansinspektionen.

gen om Finansinspektionen är utöver vad 
som föreskrivs i 2 mom. i denna paragraf 
dessutom sådana närmare bestämmelser och 
föreskrifter gällande bestämmelser som avses 
i nämnda 2 moment.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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5. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 2 § 6 mom., 3 kap. 1 § 5 mom., 5 kap. 1 § 3 

mom., 2 § 2 mom. och 6 § 2 mom., 8 kap. 12 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 12 
kap. samt 5 §, 6 § 1 och 2 mom., 12 § och 15 § 2 mom., 15 kap. 14 § 3 mom. 18 kap. 1 och 2 
§ och 20 kap. 2 §, av dem 12 kap. 6 § 1 och 2 mom. sådant det lyder i lag 1624/2015 och 15 § 
2 mom. sådant det lyder i lag 1197/2015, samt 

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1199/2014, ett nytt 8 mom. som föl-
jer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverk-
samhet

— — — — — — — — — — — — — —
I 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster 

föreskrivs om tillämpning av lagen om inve-
steringstjänster på kreditinstitut som tillhan-
dahåller investeringstjänster.

— — — — — — — — — — — — — —

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Annan lagstiftning om kreditinstitutsverk-
samhet

— — — — — — — — — — — — — —
I 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster 

föreskrivs om tillämpning av lagen om inve-
steringstjänster på kreditinstitut som tillhan-
dahåller investeringstjänster eller bedriver 
investeringsverksamhet.
— — — — — — — — — — — — — —

I 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om investe-
ringstjänster föreskrivs om tillämpning av 
lagen om investeringstjänster på kreditinsti-
tut som säljer strukturerade insättningar och 
tillhandahåller investeringsrådgivning. 

3 kap. 

Rätt att äga aktier eller andelar i kreditin-
stitut

1 §

Anmälningsskyldighet vid förvärv och avytt-
ring av aktier och andelar

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska 

3 kap. 

Rätt att äga aktier eller andelar i kreditin-
stitut

1 §

Anmälningsskyldighet vid förvärv och avytt-
ring av aktier och andelar

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitutet och dess holdingföretag ska 
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minst en gång per år underrätta Finansin-
spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. Ett företag vars värdepapper är föremål 
för handel på en reglerad marknad som avses 
i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med 
finansiella instrument (748/2012) ska dessu-
tom ge den Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som avses i 2 kap. 13 
§ i värdepappersmarknadslagen information 
enligt detta moment.
— — — — — — — — — — — — — —

minst en gång per år underrätta Finansin-
spektionen om ägare till andelar enligt 1 och 
2 mom. och om innehavens storlek samt utan 
dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägar-
andelarna som har kommit till dess känne-
dom. Ett företag vars värdepapper är föremål 
för handel på en reglerad marknad som avses 
i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument (   /   ) ska 
dessutom ge den Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten som avses i 2 
kap. 13 § i värdepappersmarknadslagen in-
formation enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —

5 kap. 

Allmänna förutsättningar för affärsverk-
samhet

Tillåten affärsverksamhet

1 §

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker

— — — — — — — — — — — — — —
I en inlåningsbanks bolagsordning eller 

stadgar ska anges huruvida banken tillhanda-
håller investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i 
lagen om investeringstjänster.

5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverk-
samhet

Tillåten affärsverksamhet

1 §

Affärsverksamhet som är tillåten för inlå-
ningsbanker

— — — — — — — — — — — — — —
I en inlåningsbanks bolagsordning eller 

stadgar ska anges huruvida banken tillhanda-
håller investeringstjänster eller bedriver in-
vesteringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i la-
gen om investeringstjänster. Inlåningsbanken 
ska underrätta Finansinspektionen om styrel-
sens beslut att börja tillhandahålla investe-
ringstjänster och bedriva investeringsverk-
samhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investe-
ringstjänster och tillhandahålla sidotjänster 
enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en 
utredning om hur organisations- och uppfö-
randekraven samt kundskyddet tillgodoses 
för den verksamhet enligt lagen som har 
samband med tjänsterna eller investerings-
verksamheten. Inlåningsbanken ska också 
underrätta Finansinspektionen om sitt beslut 
att avstå från att tillhandahålla anmälda in-
vesterings- eller sidotjänster eller bedriva 
anmäld investeringsverksamhet. Till med-
delandet ska fogas utredningar om hur kund-
skyddet tillgodoses då banken slutar tillhan-
dahålla tjänster eller bedriva investerings-
verksamhet.
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2 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag

— — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditföretags bolagsordning eller stad-

gar ska ange om företaget tillhandahåller in-
vesteringstjänster enligt 1 kap 11 § i lagen 
om investeringstjänster.

— — — — — — — — — — — — — —

2 § 

Affärsverksamhet som är tillåten för kreditfö-
retag

— — — — — — — — — — — — — —
I kreditföretags bolagsordning eller stadgar 

ska anges huruvida företaget tillhandahåller 
investeringstjänster eller bedriver investe-
ringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om 
investeringstjänster. Kreditföretaget ska un-
derrätta Finansinspektionen om styrelsens 
beslut att börja tillhandahålla investerings-
tjänster och bedriva investeringsverksamhet 
enligt 1 kap. 15 § i lagen om investerings-
tjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 
2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utred-
ning om hur organisations- och uppförande-
kraven samt kundskyddet tillgodoses för den 
verksamhet enligt lagen som har samband 
med tjänsterna eller investeringsverksamhet-
en. Kreditföretaget ska också underrätta Fi-
nansinspektionen om sitt beslut att avstå från 
att tillhandahålla anmälda investerings- eller 
sidotjänster eller bedriva anmäld investe-
ringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas 
utredningar om hur kundskyddet tillgodoses 
då företaget slutar tillhandahålla tjänster el-
ler bedriva investeringsverksamhet. 
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Finansiering av förvärv och mottagande som 
pant av egna och koncernföretags aktier, an-

delar, kapitallån och debenturer

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitut och finansiella institut inom 

samma finansiella företagsgrupp som detta 
får, om inte annat följer av 3 mom., trots vad 
som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktie-
bolagslagen (624/2006), 16 kap. 11 § 1 mom. 
i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen 
om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för 
förvärv av egna och moderföretagets aktier 
och andelar och ta emot aktierna och ande-
larna som pant, om de är föremål för handel 
på en sådan reglerad marknad som avses i 1 
kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument, om beviljandet av lånet 
eller mottagandet av panten ingår i kreditin-

6 §

Finansiering av förvärv och mottagande som 
pant av egna och koncernföretags aktier, an-

delar, kapitallån och debenturer

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditinstitut och finansiella institut inom 

samma finansiella företagsgrupp som detta 
får, om inte annat följer av 3 mom., trots vad 
som föreskrivs i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktie-
bolagslagen (624/2006), 16 kap. 11 § 1 mom. 
i lagen om andelslag och 34 § 3 mom. i lagen 
om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för 
förvärv av egna och moderföretagets aktier 
och andelar och ta emot aktierna och ande-
larna som pant, om de är föremål för handel 
på en sådan reglerad marknad som avses i 1 
kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument, om beviljandet av lånet 
eller mottagandet av panten ingår i kreditin-
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stitutets eller i det till dess finansiella före-
tagsgrupp hörande finansiella institutets 
normala affärsverksamhet och om lånet har 
beviljats eller panten tagits emot på de sed-
vanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksam-
het.
— — — — — — — — — — — — — —

stitutets eller i det till dess finansiella före-
tagsgrupp hörande finansiella institutets 
normala affärsverksamhet och om lånet har 
beviljats eller panten tagits emot på de sed-
vanliga villkor som kreditinstitutet eller det 
finansiella institutet tillämpar i sin verksam-
het.
— — — — — — — — — — — — — —

8 kap. 

Ersättningar

12 §

Betalning av rörliga ersättningar i annan 
form än pengar och fastställande av vänteti-

den

Minst hälften av en bestämd rörlig ersätt-
ning ska betalas på annat sätt än kontant. För 
ändamålet ska på ett balanserat sätt användas 
aktier eller, om kreditinstitutets aktier inte är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument, andra därmed 
jämförbara finansiella instrument som emit-
terats av kreditinstitutet och avses i artiklarna 
52 och 63 i EU:s tillsynsförordning och som 
kan konverteras till primärkapital eller vilkas 
bokföringsvärde kan skrivas ner. De använda 
finansiella instrumentens värde ska åter-
spegla förändringar i kreditinstitutets eller i 
ett till dess finansiella företagsgrupp hörande 
företags egna kapital eller kreditvärdighet.
— — — — — — — — — — — — — —

8 kap. 

Ersättningar

12 §

Betalning av rörliga ersättningar i annan 
form än pengar och fastställande av vänteti-

den

Minst hälften av en bestämd rörlig ersätt-
ning ska betalas på annat sätt än kontant. För 
ändamålet ska på ett balanserat sätt användas 
aktier eller, om kreditinstitutets aktier inte är 
föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt 1 kap. 2 § 5 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument, andra därmed 
jämförbara finansiella instrument som emit-
terats av kreditinstitutet och avses i artiklarna 
52 och 63 i EU:s tillsynsförordning och som 
kan konverteras till primärkapital eller vilkas 
bokföringsvärde kan skrivas ner. De använda 
finansiella instrumentens värde ska åter-
spegla förändringar i kreditinstitutets eller i 
ett till dess finansiella företagsgrupp hörande 
företags egna kapital eller kreditvärdighet.
— — — — — — — — — — — — — —

9 kap. 

Riskhantering

5 §

Revisionskommitté

Ett kreditinstitut ska sända återhämtnings-
planen till Finansinspektionen för gransk-
ning. Kreditinstitutets styrelse ska godkänna 
planen innan den sänds till Finansinspektion-
en. Kreditinstitutet ska då Finansinspektionen 
kräver det visa att planen uppfyller de villkor 
som föreskrivs i 6 § 1 mom.

9 kap. 

Riskhantering

5 §

Revisionskommitté

Ett kreditinstitut som är systemviktigt för 
det finansiella systemet på det sätt som avses 
i 10 kap. 7 eller 8 § ska ha en revisionskom-
mitté som består av styrelsemedlemmar och 
rapporterar till hela styrelsen. Om kreditin-
stitutet hör till en finansiell företagsgrupp el-
ler till sammanslutningen av inlåningsban-
ker, som är systemviktig på det sätt som 
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— — — — — — — — — — — — — —

nämns ovan, ska endast den finansiella före-
tagsgruppens moderföretag och centralinsti-
tutet för sammanslutningen av inlåningsban-
ker ha en revisionskommitté. Det som före-
skrivs ovan gäller inte kreditinstitut vars ak-
tier inte är föremål för handel på en reglerad 
marknad som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i 
lagen om handel med finansiella instrument 
och som har emitterat endast skuldebrev vars 
sammanlagda nominella värde understiger 
100 000 000 euro, utan att offentliggöra ett 
prospekt enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som 
skall offentliggöras när värdepapper erbjuds 
till allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG.
— — — — — — — — — — — — — —

12 kap. 

Bokslut, delårsrapport och revision

5 §

Verksamhetsberättelse

Till bokslutet ska bifogas en verksamhets-
berättelse med information om viktiga om-
ständigheter som gäller verksamhetens ut-
veckling. Verksamhetsberättelsen ska inne-
hålla en kapitaltäckningsanalys med uppgif-
ter om beloppet på den bokföringsskyldiges 
kapital enligt 10 kap. 1—3 § och kapitalkrav.

12 kap. 

Bokslut, halvårsrapport och revision

5 §

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska ge en rättvi-
sande översikt över omständigheter som är 
relevanta för utvecklingen av den bokförings-
skyldiges verksamhet. Verksamhetsberättel-
sen ska innehålla en kapitaltäckningsanalys 
med uppgifter om beloppet på den bokfö-
ringsskyldiges kapital enligt 10 kap. 1—3 § 
och kapitalkrav.

6 § 

Registrering, värdering och redovisning av 
finansiella instrument samt fonden för verk-

ligt värde

Derivatinstrument och andra finansiella in-
strument ska tas upp i bokslutet till sitt verk-
liga värde. När de tas upp och presenteras i 
bokslutet ska de internationella redovisnings-
standarderna iakttas.

Förändringar i finansiella instruments verk-
liga värde ska tas upp i fonden för verkligt 
värde, när en internationell redovisningsstan-
dard som avses i 1 mom. förutsätter att de tas 
upp i det egna kapitalet.

6 § 

Registrering, värdering och redovisning av 
finansiella instrument samt fonden för verk-

ligt värde

När derivatinstrument och andra finansiella 
instrument registreras, värderas och redovi-
sas i bokslutet ska de internationella redovis-
ningsstandarderna iakttas.

Förändringar i finansiella instruments verk-
liga värde, inklusive kreditrisker som är före-
nade med finansiella skulder, ska redovisas i 
fonden för verkligt värde när en sådan inter-
nationell redovisningsstandard som avses i 1 
mom. förutsätter att de redovisas i övrigt to-
talresultat.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12 §

Delårsrapport

En inlåningsbank ska för varje räkenskaps-
period som är längre än sex månader upprätta 
en delårsrapport för de sex första eller för de 
tre, sex och nio första månaderna, om inte 
annat följer av 7 kap. 10 § 1 mom. i värde-
pappersmarknadslagen. På inlåningsbankers 
delårsrapporter tillämpas i övrigt 2 och 3 
mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i vär-
depappersmarknadslagen. Om inte annat föl-
jer av denna paragraf tillämpas på en sådan 
inlåningsbanks delårsrapport på vilken 7 kap. 
10 § i värdepappersmarknadslagen tillämpas 
dessutom vad som i den lagen i övrigt före-
skrivs om delårsrapport.

En inlåningsbanks delårsrapport ska inne-
hålla en för den aktuella perioden upprättad 
resultaträkning och balansräkning eller, om 
inlåningsbanken är moderföretag i en kon-
cern, en koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning samt en redogörelse för ban-
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i tillgång-
arna och skulderna samt posterna utanför ba-
lansräkningen och i verksamhetsmiljön som 
inträffat under rapportperioden, för except-
ionella omständigheter som påverkat resul-
tatutvecklingen, för väsentliga händelser som 
inträffat efter rapportperioden samt för ban-
kens eller koncernens sannolika utveckling 
under räkenskapsperioden. Delårsrapportens 
uppgifter ska vara jämförbara med uppgifter-
na för motsvarande rapportperiod under den 
föregående räkenskapsperioden.

Delårsrapporten ska offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. tilläm-
pas också på offentliggörande av delårsrap-
porter, utöver vad som någon annanstans i 
lag föreskrivs om offentliggörande av delårs-
rapporter.

Bestämmelser om den skyldighet som 
centralinstitutet för sammanslutningen av in-
låningsbanker har att upprätta och offentlig-
göra delårsrapporter och årsrapporter för 
sammanslutningen finns i lagen om en sam-
manslutning av inlåningsbanker.

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 

12 §

Halvårsrapport

En inlåningsbank ska för de sex första må-
naderna av en räkenskapsperiod upprätta en 
halvårsrapport, om inte annat följer av 7 kap. 
10 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. 
På halvårsrapporten tillämpas i övrigt 2 och 3 
mom. samt 7 kap. 10 § 2 och 3 mom. i vär-
depappersmarknadslagen. Om inte annat föl-
jer av denna paragraf ska på en sådan inlå-
ningsbanks halvårsrapport som 7 kap. 10 § i 
värdepappersmarknadslagen tillämpas på, 
dessutom tillämpas vad som i den lagen i öv-
rigt föreskrivs om halvårsrapporter.

En inlåningsbanks halvårsrapport ska in-
nehålla en för den aktuella perioden upprät-
tad resultaträkning och balansräkning eller, 
om inlåningsbanken är moderföretag i en 
koncern, en koncernresultaträkning och kon-
cernbalansräkning samt en redogörelse för 
bankens eller koncernens resultatutveckling 
och för sådana betydande förändringar i till-
gångarna och skulderna samt posterna utan-
för balansräkningen och i verksamhetsmiljön 
som inträffat under rapportperioden, för ex-
ceptionella omständigheter som påverkat re-
sultatutvecklingen, för väsentliga händelser 
som inträffat efter rapportperioden samt för 
bankens eller koncernens sannolika utveckl-
ing under räkenskapsperioden. Halvårsrap-
portens uppgifter ska vara jämförbara med 
uppgifterna för motsvarande rapportperiod 
under den föregående räkenskapsperioden.

Halvårsrapporten ska offentliggöras inom 
två månader efter rapportperiodens utgång. 
Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. tilläm-
pas också på offentliggörande av halvårsrap-
porter, utöver vad som någon annanstans i 
lag föreskrivs om offentliggörande av halv-
årsrapporter.

Bestämmelser om den skyldighet som 
centralinstitutet för sammanslutningen av in-
låningsbanker har att upprätta och offentlig-
göra halvårsrapporter och årsrapporter för 
sammanslutningen finns i lagen om en sam-
manslutning av inlåningsbanker.

Om ett holdingföretag är en inlåningsbanks 
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moderföretag ska på dess delårsrapporter till-
lämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank vars 
moderföretag i enlighet med denna paragraf 
offentliggör en delårsrapport ska inte tilläm-
pas vad som föreskrivs ovan i denna para-
graf, om inte annat föreskrivs någon annan-
stans i lag.

Finansinspektionen får meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och yttran-
den om upprättande av delårsrapporter som 
avses i denna paragraf samt av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från bestämmel-
serna i denna paragraf, om detta inte äventy-
rar investerarnas eller insättarnas ställning. I 
fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden 
samt beviljande av undantag ska 2 § 2—4 
mom. följas. I delårsrapporten ska nämnas 
om undantag har beviljats.

moderföretag ska på dess halvårsrapporter
tillämpas 1—3 mom. På en inlåningsbank 
vars moderföretag i enlighet med denna pa-
ragraf offentliggör en halvårsrapport ska inte 
tillämpas vad som föreskrivs ovan i denna 
paragraf, om inte annat föreskrivs någon an-
nanstans i lag.

Finansinspektionen får meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och yttran-
den om upprättande av halvårsrapporter som 
avses i denna paragraf samt av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från bestämmel-
serna i denna paragraf, om detta inte äventy-
rar investerarnas eller insättarnas ställning. I 
fråga om föreskrifter, anvisningar, yttranden 
samt beviljande av undantag ska 2 § 2—4 
mom. följas. I halvårsrapporten ska nämnas 
om undantag har beviljats.

15 §

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och 

granskare

— — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut som tillhandahåller inve-

steringstjänster ska för varje kalenderår 
lämna Finansinspektionen ett revisorsytt-
rande om huruvida kreditinstitutets åtgärder 
vid förvaringen och hanteringen av kundme-
del uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. 
1—4 § i lagen om investeringstjänster och i 
föreskrifter som meddelats med stöd av 9 
kap. 5 § i den lagen.

15 §

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och 

granskare

— — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut som tillhandahåller inve-

steringstjänster ska minst en gång om året
lämna Finansinspektionen ett revisorsytt-
rande och huruvida kreditinstitutets åtgärder 
vid förvaringen och hanteringen av kundme-
del uppfyller de krav som föreskrivs i 9 kap. i 
lagen om investeringstjänster och i föreskrif-
ter som meddelats med stöd av bestämmel-
serna i det kapitlet. 

15 kap.

Förfaranden vid kundtransaktioner

14 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut har rätt att lämna inform-

ation som avses i 1 mom. till en sådan börs 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument, om informationen är nödvändig 
för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts 
börsen. Ett kreditinstitut har samma rätt att 
lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen 
om handel med finansiella instrument avsedd 

15 kap.

Förfaranden vid kundtransaktioner

14 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — —
Ett kreditinstitut har rätt att lämna inform-

ation som avses i 1 mom. till en sådan börs, 
en sådan marknadsplatsoperatör som ordnar 
multilateral handel och en sådan marknads-
platsoperatör som ordnar organiserad han-
del som avses i lagen om handel med finan-
siella instrument, om informationen är nöd-
vändig för att trygga den tillsynsuppgift eller 
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marknadsplatsoperatör som motsvarar en 
börs och är verksam i en annan EES-stat.

— — — — — — — — — — — — — —

skyldighet att bevara information som ålagts 
dem. Ett kreditinstitut har samma rätt att 
lämna information till en i 3 kap. 1 § i lagen 
om handel med finansiella instrument avsedd 
marknadsoperatör som motsvarar en börs och 
är verksam i en annan EES-stat. 
— — — — — — — — — — — — — —

18 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska 
kreditinstitut

1 §

Utländska EES-kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på utländska EES-
kreditinstitut som tillhandahåller investe-
ringstjänster finns i 1 kap. 5 § 1 och 2 mom. i 
lagen om investeringstjänster.

18 kap.

Särskilda bestämmelser om utländska 
kreditinstitut

1 §

Utländska EES-kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpningen av lagen 
om investeringstjänster på utländska EES-
kreditinstitut som tillhandahåller investe-
ringstjänster eller bedriver investeringsverk-
samhet finns i 1 kap. 5 § 2—5 mom. och 8 § 
2 mom. i lagen om investeringstjänster.

2 §

Tredjeländers kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpning av lagen om 
investeringstjänster på tredjeländers kreditin-
stitut som tillhandahåller investeringstjänster 
finns i 1 kap. 5 § 3 mom. i lagen om investe-
ringstjänster.

2 §

Tredjeländers kreditinstitut som tillhanda-
håller investeringstjänster

Bestämmelser om tillämpning av lagen om 
investeringstjänster på tredjeländers kreditin-
stitut som tillhandahåller investeringstjänster 
eller bedriver investeringsverksamhet finns i 
1 kap. 7 § och 8 § 3 mom. i lagen om inve-
steringstjänster.

20 kap.

Administrativa påföljder

2 §

Påförande, offentliggörande och verkställig-
het av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder 
samt om behandling av ärenden i marknads-
domstolen.

20 kap.

Administrativa påföljder

2 §

Påförande, offentliggörande och verkställig-
het av administrativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder.

RP 151/2017 rd



469

———
Denna lag träder i kraft den   20  .
Ett kreditinstitut ska underrätta Finansin-

spektionen om de investeringstjänster enligt 
1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster 
samt om de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i 
den lagen som kreditinstitutet tillhandahåller 
eller bedriver när denna lag träder i kraft. 
Anmälan, som ska godkännas av styrelsen, 
ska lämnas senast den 29 juni 2018. Kredit-
institutet ska tillställa Finansinspektionen en 
sådan utredning som avses i 5 kap. 1 § 3 
mom. och 2 § 2 mom. i fråga om tjänster som 
börjar tillhandahållas efter att denna lag 
trätt i kraft. Lagens 12 kap. 5, 6 och 12 § till-
lämpas första gången på verksamhetsberät-
telsen, bokslutet och halvårsrapporten för 
räkenskapsperioden 2017.

—————
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6. 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 12 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 

519/2016, och
ändras 1 kap. 5 § 1 mom. 5—7 punkten, 2 kap. 2, 5, 6 och 9 §, 10 § 2 punkten, 3 kap. 5 §, 8 

kap. 8 §, 9 kap. 8 § 3 punkten, 12 kap. 6 § och 15 kap. 3 §, av dem 1 kap. 5 § 1 mom. 7 punk-
ten och 12 kap. 6 § sådana de lyder i lag 519/2016, 2 kap. 10 § 2 punkten sådan den lyder i lag 
165/2014 och 9 kap. 8 § 3 punkten i lag 1278/2015, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

5) direktivet om marknader för finansiella 
instrument Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG,

6) kommissionens prospektförordning
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om in-
formationen i prospekt, utformningen av 
dessa, införlivande genom hänvisning samt 
offentliggörande av prospekt och spridning 
av annonser,

7) förordningen om genomförande av di-
rektivet om marknader för finansiella in-
strument kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 om genomförande av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

5 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

5) direktivet om marknader för finansiella 
instrument Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/65/EU om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 

6) EU:s förordning om marknader för fi-
nansiella instrument Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av förordning (EU) nr 648/2012, 

7) kommissionens prospektförordning
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 
om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om in-
formationen i prospekt, dessas format, inför-
livande genom hänvisning samt offentliggö-
rande av prospekt och annonsering,
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värdepappersföretag, transaktionsrapporte-
ring, överblickbarhet på marknaden, uppta-
gande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det di-
rektivet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 kap.

Definitioner

2 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna 
lag värdepapper och andra finansiella instru-
ment enligt 1 kap. 10 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012).

2 kap. 

Definitioner

2 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses i denna 
lag värdepapper och andra finansiella instru-
ment enligt 1 kap. 14 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012). 

5 §

Reglerad marknad och marknadsplatsopera-
tör som driver en reglerad marknad

Med reglerad marknad avses i denna lag 
handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 6 punk-
ten i lagen om handel med finansiella instru-
ment (748/2012) och med marknadsplats-
operatör som driver en reglerad marknad
avses en börs eller motsvarande företag i en 
EES-stat som av en behörig myndighet har 
auktoriserats att driva en reglerad marknad.

5 §

Reglerad marknad och marknadsplatsopera-
tör som driver en reglerad marknad 

Med reglerad marknad avses i denna lag 
handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 
5 punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ) och med marknadsplats-
operatör som driver en reglerad marknad 
avses en börs eller motsvarande företag i en 
annan EES-stat som av en behörig myndig-
het har auktoriserats att driva en reglerad 
marknad. 

6 §

Börs

Med börs avses i denna lag en marknads-
platsoperatör som driver en reglerad marknad 
enligt 1 kap. 2 § 4 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument.

6 §

Börs

Med börs avses i denna lag en marknadso-
peratör som i Finland driver en reglerad 
marknad enlig 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i 
lagen om handel med finansiella instrument.

9 §

Multilateral handelsplattform och mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 

handel

Med multilateral handelsplattform avses i 
denna lag handelsförfaranden enligt 1 kap. 2 

9 §

Multilateral handelsplattform och mark-
nadsplatsoperatör som ordnar multilateral 

handel

Med multilateral handelsplattform avses i 
denna lag en multilateral handelsplattform

RP 151/2017 rd



472

§ 7 punkten i lagen om handel med finansi-
ella instrument och med marknadsplatsope-
ratör som ordnar multilateral handel företag 
enligt 8 punkten i den paragrafen.

enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument och med 
marknadsplatsoperatör som ordnar multila-
teral handel avses i denna lag en marknads-
platsoperatör som ordnar multilateral handel 
enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument.

10 §

Tillhandahållare av investeringstjänster

Med tillhandahållare av investeringstjäns-
ter avses i denna lag
— — — — — — — — — — — — — —

2) sådana kreditinstitut och utländska kre-
ditinstitut enligt kreditinstitutslagen 
(121/2007) som tillhandahåller investerings-
tjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

10 §

Tillhandahållare av investeringstjänster

Med tillhandahållare av investeringstjäns-
ter avses i denna lag 
— — — — — — — — — — — — — —

2) sådana kreditinstitut och utländska kre-
ditinstitut enligt kreditinstitutslagen 
(610/2014) som tillhandahåller investerings-
tjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

5 §

Kvalificerad investerare

Med kvalificerad investerare avses i 3—5 
kap. i denna lag en professionell kund enligt 
1 kap. 18 § i lagen om investeringstjänster 
och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 19 § i 
samma lag.

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

5 §

Kvalificerad investerare

Med kvalificerad investerare avses i 3—5 
kap. i denna lag en professionell kund enligt 
1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster 
och en godtagbar motpart enligt 1 kap. 24 § i 
samma lag.

8 kap.

Annan informationsskyldighet och andra 
särskilda skyldigheter

8 §

Emittenters rätt att få information om sina 
delägare

Den som sköter förvaltarregistrering enligt 
lagen om värdeandelssystem och om clea-
ringverksamhet (749/2012) och den som är 
förvarare enligt lagen om värdepapperskon-
ton (750/2012) är skyldig att ge emittenter in-
formation om dess delägare.

8 kap.

Annan informationsskyldighet och andra 
särskilda skyldigheter

8 §

Emittenters rätt att få information om sina 
delägare

Den som sköter förvaltarregistrering enligt 
lagen om värdeandelssystem och om clea-
ringverksamhet (348/2017) och den som är 
förvarare enligt lagen om värdepapperskon-
ton (750/2012) är skyldig att ge emittenter in-
formation om dess delägare.
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9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och röstan-
delar

8 § 

Undantag från anmälningsskyldigheten

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
— — — — — — — — — — — — — —

3) ägar- och röstandelar som har förvärvats 
i stabiliseringssyfte i samband med erbju-
dande av värdepapper eller för att genomföra 
återköpsprogram enligt kommissionens åter-
köpsförordning, om den rösträtt som följer 
med aktierna inte utövas eller på annat sätt 
används för att ingripa i ledningen av emit-
tenten.

9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och röstan-
delar

8 §

Undantag från anmälningsskyldigheten

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
— — — — — — — — — — — — — —

3) ägar- och röstandelar som i enlighet med 
marknadsmissbruksförordningen har förvär-
vats i stabiliseringssyfte i samband med er-
bjudande av värdepapper, om den rösträtt 
som följer med aktierna inte utövas eller på 
annat sätt används för att ingripa i ledningen 
av emittenten.

12 kap.

Marknadsmissbruk

2 §

Rapportering av transaktioner

En finländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster och en i Finland etablerad filial 
till en utländsk tillhandahållare av investe-
ringstjänster ska utan dröjsmål och senast 
följande bankdag till Finansinspektionen 
rapportera alla sina transaktioner med fi-
nansiella instrument som är föremål för han-
del på en reglerad marknad eller på en mul-
tilateral handelsplattform i Finland samt 
med finansiella instrument vars värde är be-
roende av sådana instrument, oberoende av 
var transaktionen har utförts.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte 
transaktioner som i utlandet etablerade filia-
ler till finländska tillhandahållare av investe-
ringstjänster utför.

Transaktioner kan rapporteras till Finans-
inspektionen av

1) en tillhandahållare av investeringstjäns-
ter,

2) en tredje part på en sådan operatörs 
vägnar som tillhandahåller investerings-
tjänster,

3) en börs eller en marknadsplatsoperatör 
som ordnar multilateral handel eller av en 

12 kap.

Marknadsmissbruk

(2 § upphävs)
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motsvarande marknadsplatsoperatör i en 
EES-stat inom vars handel transaktionen har 
genomförts; börsen eller marknadsplatsope-
ratören ger då rapporten i stället för en till-
handahållare av investeringstjänster,

4) en annan operatör av ett ordermatch-
nings- eller rapportsystem, när Finansin-
spektionen uttryckligen har godkänt operatö-
ren att ge rapporten i stället för en tillhanda-
hållare av investeringstjänster.

I förordningen om genomförande av direk-
tivet om marknader för finansiella instrument 
föreskrivs det närmare om transaktioner som 
ska rapporteras, om innehållet i rapporterna 
och om de krav som ställs på rapporterings-
systemen samt om förutsättningarna för att 
Finansinspektionen ska godkänna en sådan 
systemoperatör som avses i 3 mom. 4 punk-
ten.

En tillhandahållare av investeringstjänster 
som avses i 1 mom. och som till en annan 
tillhandahållare av investeringstjänster för-
medlar ett uppdrag som gäller finansiella in-
strument enligt 1 mom. ska utan dröjsmål 
och senast följande bankdag rapportera en 
transaktion till Finansinspektionen och då 
också ange för vems räkning den har utförts, 
om inte den tillhandahållare av investerings-
tjänster som utfört transaktionen på behörigt 
sätt har rapporterat dessa uppgifter. På rap-
porteringsskyldigheten enligt detta moment 
tillämpas 2 och 3 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens 
skyldighet att vidarebefordra uppgifter till 
EES-staters behöriga myndigheter finns i 
förordningen om genomförande av direktivet 
om marknader för finansiella instrument.

6 §

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i de transaktions-
rapporter som avses i 3 § 1 mom. inom de 
gränser som förordningen om genomförande 
av direktivet om marknader för finansiella 
instrument tillåter samt, i syfte att trygga en 
effektiv tillsyn, om innehållet i transaktions-
rapporter som avses i 3 § 5 mom. Dessutom 
får Finansinspektionen meddela närmare fö-
reskrifter om på vilket sätt och i vilken form 

6 §

Finansinspektionens behörighet att meddela 
föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i de transaktions-
rapporter som avses i 3 § 1 mom. och hur de 
ska behandlas hos emittenten samt, inom de 
gränser som marknadsmissbruksförordningen 
tillåter, om definitionen av närstående person 
i artikel 3.1.26 i den förordningen och om 
höjande av det gränsvärde som avses i artikel 
19.9 i marknadsmissbruksförordningen.
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rapporter som avses i 2 § ska lämnas och om 
hur rapporter som avses i 3 § 1 mom. ska gö-
ras och hur de ska behandlas hos emittenten 
samt, inom de gränser som marknadsmiss-
bruksförordningen tillåter, om definitionen 
av närstående person i artikel 3.1.26 i den 
förordningen och om höjande av det gräns-
värde som avses i artikel 19.9 i marknads-
missbruksförordningen.

15 kap.

Administrativa påföljder

3 §

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande,
verkställighet och behandling av administra-
tiva påföljder i marknadsdomstolen.

15 kap. 

Administrativa påföljder

3 §

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den   20. 

—————
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7.

Lag 

om ändring av 51 kap. 6 och 6 a § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 51 kap. 6 § och 6 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 521/2016, 

och
fogas till 51 kap. 6 a §, sådan den lyder i lag 521/2016, ett nytt 3 mom., varvid det nuva-

rande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

6 §

Definitioner

I detta kapitel avses med
1) värdepapper värdepapper som avses i 2 

kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
2) finansiella instrument finansiella in-

strument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om 
investeringstjänster (747/2012),

3) insiderinformation information som av-
ses i artikel 7.1—7.4 i marknadsmissbruks-
förordningen, 

4) reglerad marknad en reglerad marknad 
som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument 
(748/2012),

5) multilateral handelsplattform en multila-
teral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 
7 punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument,

6) spotavtal avseende råvaror spotavtal av-
seende råvaror enligt definitionen i artikel 
3.1.15 i marknadsmissbruksförordningen,

7) återköpsprogram handel med egna ak-
tier i enlighet med 15 kap. i aktiebolagslagen 
(624/2006),

8) referensvärde ett referensvärde enligt 
definitionen i artikel 3.1.29 i marknadsmiss-
bruksförordningen,

9) godtagen marknadspraxis marknads-

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

6 §

Definitioner

I detta kapitel avses med 
1) värdepapper värdepapper som avses i 2 

kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,
2) finansiella instrument finansiella in-

strument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om 
investeringstjänster (747/2012),

3) insiderinformation information som av-
ses i artikel 7.1—7.4 i marknadsmissbruks-
förordningen, 

4) reglerad marknad en reglerad marknad 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i la-
gen om handel med finansiella instrument (   
/   ), 

5) multilateral handelsplattform en multila-
teral handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 
1 mom. 8 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument,

6) organiserad handelsplattform en orga-
niserad handelsplattform som avses i 1 kap. 
2 § 1 mom. 11 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument,

7) spotavtal avseende råvaror spotavtal av-
seende råvaror enligt definitionen i artikel 
3.1.15 i marknadsmissbruksförordningen,

8) återköpsprogram handel med egna ak-
tier i enlighet med 15 kap. i aktiebolagslagen 
(624/2006), 

9) referensvärde ett referensvärde enligt 
definitionen i artikel 3.1.29 i marknadsmiss-
bruksförordningen,

10) godtagen marknadspraxis marknads-
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praxis som godtas av den behöriga myndig-
heten i en medlemsstat i enlighet med artikel 
13 i marknadsmissbruksförordningen,

10) stabilisering stabilisering enligt definit-
ionen i artikel 3.2 d i marknadsmissbruksför-
ordningen,

11) handelsplats en reglerad marknad som 
avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om han-
del med finansiella instrument och en multi-
lateral handelsplattform som avses i 7 punk-
ten i den paragrafen,

12) grossistenergiprodukt en grossist-
energiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1227/2011 om integritet och öppen-
het på grossistmarknaderna för energi,

13) emittent en emittent enligt definitionen 
i artikel 3.1.21 i marknadsmissbruksförord-
ningen.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om 
avyttring och förvärv av finansiella instru-
ment ska tillämpas också på ingående av de-
rivatavtal. Kapitlets 1 och 2 § ska tillämpas 
på derivatavtal oberoende av om det har avta-
lats om överlåtelse av de underliggande till-
gångar som derivatavtalet avser eller om 
kompenserande gottgörelse.

praxis som godtas av den behöriga myndig-
heten i en medlemsstat i enlighet med artikel 
13 i marknadsmissbruksförordningen, 

11) stabilisering stabilisering enligt definit-
ionen i artikel 3.2 d i marknadsmissbruksför-
ordningen,

12) handelsplats en reglerad marknad som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument, en 
multilateral handelsplattform som avses i 8
punkten i den paragrafen och en organiserad 
handelsplattform som avses i 11 punkten i 
den paragrafen,

13) grossistenergiprodukt en grossist-
energiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1227/2011 om integritet och öppen-
het på grossistmarknaderna för energi, 

14) emittent en emittent enligt definitionen 
i artikel 3.1.21 i marknadsmissbruksförord-
ningen,

15) utsläppsrätter utsläppsrätter som avses 
i 1 kap. 14 § 10 punkten i lagen om investe-
ringstjänster.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om 
avyttring och förvärv av finansiella instru-
ment ska tillämpas också på ingående av de-
rivatavtal. Bestämmelserna i 1 och 2 § ska 
tillämpas på derivatavtal oberoende av om 
det har avtalats om överlåtelse av de under-
liggande tillgångar som derivatavtalet avser 
eller om kompenserande gottgörelse. 

6 a §

Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta 
kapitel tillämpas endast på finansiella in-
strument

1) som är upptagna till handel på en regle-
rad marknad eller för vilka en ansökan om 
upptagande till handel har lämnats in, eller

2) med vilka handel bedrivs på en multila-
teral handelsplattform eller som är upptagna 
till handel på en multilateral handelsplattform 
eller för vilka en ansökan om upptagande till 
handel på en multilateral handelsplattform 
har lämnats in.

6 a §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 1, 2, 2 a, 3 och 4 § i detta 
kapitel tillämpas endast på finansiella in-
strument 

1) som är upptagna till handel på en regle-
rad marknad eller för vilka en ansökan om 
upptagande till handel har lämnats in, 

2) med vilka handel bedrivs på en multila-
teral handelsplattform eller som är upptagna 
till handel på en multilateral handelsplattform 
eller för vilka en ansökan om upptagande till 
handel på en multilateral handelsplattform 
har lämnats in,

3) med vilka handel bedrivs på en organi-
serad handelsplattform, eller

4) vilka är sådana utsläppsrätter som avses 
i kommissionens förordning (EU) nr 
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— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

1031/2010 om tidsschema, administration 
och andra aspekter av auktionering av ut-
släppsrätter för växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG om ett system för handel med ut-
släppsrätter för växthusgaser inom gemen-
skapen och som utauktioneras på en aukt-
ionsplattform som auktoriserats som en re-
glerad marknad.
— — — — — — — — — — — — — —

Vid tillämpning av 1, 2, 2 a, 3 och 4 § ska 
auktionsprodukter som är baserade på ut-
släppsrätter som avses i den förordning som 
nämns i 1 mom. 4 punkten jämställas med fi-
nansiella instrument.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den   20. 

—————
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8. 

Lag 

om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 4 och 22 punk-

ten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 4 punkten i lag 
758/2012, 1 § 1 mom. 22 punkten och 6 § 1 mom. i lag 576/2017, 4 § 1 mom. i lag 359/2017 
och 5 § 1 mom. i lag 1443/2016, och

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014, 738/2016, 
856/2016, 1443/2016, 359/2017 och 576/2017, en ny 23 punkt som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är
— — — — — — — — — — — — — —

4) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument (748/2012),
— — — — — — — — — — — — — —

22) registrerade ombud som avses i lagen 
om ombud för obligationsinnehavare 
(574/2017).

— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finans-
inspektionen är
— — — — — — — — — — — — — —

4) emittenter av värdepapper som på ansö-
kan har tagits upp till handel i Finland på en 
reglerad marknad enligt lagen om handel 
med finansiella instrument (   /   ),
— — — — — — — — — — — — — —

22) registrerade ombud som avses i lagen 
om ombud för obligationsinnehavare 
(574/2017),

23) referensvärdesadministratörer som av-
ses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansin-
spektionen.
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgifts-
grunden och de avgiftsskyldiga bestäms 
som följer:

4 §

Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell till-
synsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrun-
den och de avgiftsskyldiga bestäms som föl-
jer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i 
procent av avgifts-
grunden

inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen 
(610/2014)

balansomslutning 0,0027
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kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0027

andra betalningsinstitut enligt lagen om 
betalningsinstitut än institut för elektro-
niska pengar

omsättning 0,24

institut för elektroniska pengar enligt lagen 
om betalningsinstitut

balansomslutning 0,0027

skadeförsäkringsbolag enligt försäkrings-
bolagslagen (521/2008)

balansomslutning x 4 0,0027

livförsäkringsbolag enligt försäkringsbo-
lagslagen

balansomslutning 0,0027

specialföretag enligt försäkringsbolagsla-
gen

balansomslutning 0,0027

arbetspensionsförsäkringsbolag enligt la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997)

balansomslutning 0,0027

försäkringsförening enligt lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987)

balansomslutning x 4 0,0027

pensionsstiftelser enligt lagen om pens-
ionsstiftelser

balansomslutning 0,0027

pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor

balansomslutning 0,0027

sjukkassa enligt lagen om försäkringskas-
sor

balansomslutning x 4 0,0027

annan försäkringskassa enligt lagen om 
försäkringskassor än pensionskassa eller 
sjukkassa

balansomslutning 0,0027

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en-
ligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006)

balansomslutning 0,0027

Sjömanspensionskassan enligt lagen om 
sjömanspensioner (1290/2006)

balansomslutning x 
0,4

0,0027

arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) och Utbildningsfonden

balansomslutning 0,0027

Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikför-
säkringscentralen, Patientförsäkringscen-
tralen, Miljöförsäkringscentralen och stöd-
kassan för arbetslöshetskassorna enligt la-
gen om arbetslöshetskassor (603/1984)

balansomslutning x 4 0,0027

statens pensionsfond enligt lagen om sta-
tens pensionsfond (1297/2006), pensions-
anstalten Keva enligt lagen om Keva 
(66/2016) och kyrkans pensionsfond enligt 
kyrkolagen (1054/1993)

balansomslutning x 
0,4

0,0027

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori I

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 

0,0009
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filialer till EES-
kreditinstitut

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori II

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till EES-
kreditinstitut

0,0014

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i 
kategori III

kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till EES-
kreditinstitut

0,0018

filial till tredjeländers kreditinstitut kalkylmässiga ba-
lansomslutning för 
filialer till tredjelän-
ders kreditinstitut

0,0027

filialer till andra utländska betalningsinsti-
tut än betalningsinstitut som motsvarar in-
stitut för elektroniska pengar vars hemstat 
hör till EES

omsättning 0,10

filialer till utländska betalningsinstitut som 
motsvarar institut för elektroniska pengar 
vars hemstat hör till EES

balansomslutning 0,0009

fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i 
Finland förvaltade 
placeringsfondernas 
sammanlagda till-
gångar

0,0021

tilläggsavgift för fondbolag som tillhanda-
håller kapitalförvaltning eller investerings-
rådgivning

kapitalförvaltningens 
och investeringsråd-
givningens omsätt-
ning

0,32

auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen 
om förvaltare av alternativa investerings-
fonder

de av AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0021

tilläggsavgift för AIF-förvaltare som till-
handahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 
mom. i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder eller anknytande tjänster 
enligt lagens 3 kap. 3 §

omsättningen från 
dessa funktioner

0,32

företag som med auktorisation i Finland 
förvaltar både placeringsfonder och AIF-
fonder

de av företaget i Fin-
land förvaltade pla-
ceringsfondernas och 
AIF-fondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0021

börser enligt lagen om handel med finansi-
ella instrument

omsättning 1,24 och minst 50 000 
euro

andra värdepappersföretag enligt lagen om 
investeringstjänster (747/2012) än sådana 
som avses i 6 kap. 1 § 3—5 mom. i den la-
gen

omsättning 0,32

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster

omsättning 0,10
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arbetslöshetskassor enligt lagen om arbets-
löshetskassor

medlemsavgiftsintäk-
ter

0,63

filialer till utländska EES-
värdepappersföretag

omsättning 0,14

filialer till värdepappersföretag i tredjelän-
der

omsättning 0,32

filialer till utländska EES-fondbolag som 
inte förvaltar en placeringsfond i Finland

omsättning 0,14

filialer till utländska EES-fondbolag som 
förvaltar en placeringsfond i Finland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0017

utländska EES-fondbolag som inte har fili-
al i Finland och som förvaltar en place-
ringsfond i Finland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0017

tilläggsavgift för AIF-förvaltare som för-
valtar AIF-fonder etablerade i en EES-stat 
eller ett tredjeland

de av det utländska 
fondbolaget i Finland 
förvaltade place-
ringsfondernas sam-
manlagda tillgångar

0,0010

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
som inte förvaltar AIF-fonder i Finland

omsättning 0,14

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
som förvaltar AIF-fonder i Finland

de av den EES-
baserade AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0017

EES-baserade AIF-förvaltare som inte har 
filial i Finland och som förvaltar AIF-
fonder i Finland

de av den EES-
baserade AIF-
förvaltaren i Finland 
förvaltade AIF-
fondernas samman-
lagda tillgångar

0,0017

filialer till AIF-förvaltare etablerade i tred-
jeland

omsättning 0,32

filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,029
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

5 § 

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som beta-
lar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska 
betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § 
och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:
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Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro

affärsbank enligt lagen om affärsbanker och 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
(1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt 
sparbankslagen (1502/2001) och andels-
banksaktiebolag enligt lagen om andelsban-
ker och andra kreditinstitut i andelslagsform 
(423/2013)

6 420

annat kreditinstitut 2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provis-
ionsintäkter överstiger finansnetto

9 630

betalningsinstitut 2 140
försäkringsbolag 6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 140
försäkringsföreningar 1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 284
andra försäkringskassor än pensionskassor 856
arbetslöshetskassor 6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjö-
manspensionskassan, arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden och Utbildningsfonden

6 420

Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikför-
säkringscentralen, Patientförsäkringscen-
tralen, Miljöförsäkringscentralen och stöd-
kassan för arbetslöshetskassorna

1 284

statens pensionsfond, pensionsanstalten Keva 
och kyrkans pensionsfond

16 050

filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i ka-
tegori I

2 140

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i ka-
tegori II

3 210

filialer till utländska EES-kreditinstitut, i ka-
tegori III

4 301

fondbolag 4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 280
företag som är auktoriserade som AIF-
förvaltare och fondbolag

6 420

företag som är auktoriserade som fondbolag 
och som är registreringsskyldiga enligt lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der

4 815

andra värdepappersföretag än sådana som av-
ses i 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om inve-
steringstjänster

6 420

värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 
mom. i lagen om investeringstjänster

1 070

filialer till utländska EES-
värdepappersföretag

2 140

filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars 1 070
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hemstat hör till EES
filialer till utländska EES-fondbolag 2 140
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 140
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeland

3 210

filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 210
leverantörer av datarapporteringstjänster 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument

10 700

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyl-
diga än de som avses i 4 § och de avgifts-
skyldiga bestäms som följer:

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyl-
diga än de som avses i 4 § och de avgifts-
skyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro

värdepapperscentraler enligt lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet

278 200

den gamla insättningsgarantifond som avses i 
lagen om ändring av kreditinstitutslagen 
(1199/2014)

12 840

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 140

juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i 
lagen om betalningsinstitut

1 070

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i la-
gen om betalningsinstitut

214

ersättningsfonden för investerarskydd enligt 
lagen om investeringstjänster

3 210

enligt lagen om förvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder registreringsskyldiga AIF-
förvaltare som inte är auktoriserade som 
fondbolag

1 070

den som bedriver verksamhet med stöd av ett 
undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen 
om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der

2 140

förvaringsinstitut enligt lagen om placerings-
fonder

3 210

förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder

3 210

företag som är förvaringsinstitut enligt lagen 
om placeringsfonder och lagen om förvaltare 
av alternativa investeringsfonder

5 350

särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om 2 140
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förvaltare av alternativa investeringsfonder
centralinstitutet för sammanslutningen av in-
låningsbanker enligt lagen om en samman-
slutning av inlåningsbanker (599/2010)

6 420

kreditinstituts och försäkringsbolags holding-
företag samt konglomerats holdingsamman-
slutning enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat (699/2004)

10 700

börsers och värdepapperscentralers holding-
företag

10 700

värdepappersföretags och försäkringsför-
eningars holdingföretag

1 070

försäkringsmäklare enligt lagen om försäk-
ringsförmedling

1 070 och en höjning med 193 euro för varje 
registrerad försäkringsmäklare som är an-
ställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller 
hos en enskild näringsidkare vid utgången av 
året före det då tillsynsavgiften bestäms.

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandels-
systemet och om clearingverksamhet

6 420

centrala motparter enligt lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet

160 500

clearingmedlemmar enligt lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet

12 840

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i la-
gen om värdeandelssystemet och om clea-
ringverksamhet samt registreringsfonder en-
ligt 6 kap. 9 § i den lagen

2 140

emittenter av aktier som i Finland är föremål 
för handel på en reglerad marknad enligt la-
gen om handel med finansiella instrument

16 585 och en höjning med 17 120 euro om 
det finns en likvid marknad för aktierna en-
ligt artikel 2.17 i EU:s förordning om mark-
nader för finansiella instrument.

finländska bolag vars emitterade aktier på 
ansökan har tagits upp till handel på en regle-
rad marknad enligt lagen om handel med fi-
nansiella instrument enbart i någon annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området än Finland

13 375

emittenter av aktier som i Finland är föremål 
för handel på en reglerad marknad enligt la-
gen om handel med finansiella instrument, 
när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 
§ i denna lag eller när emittenten inte har 
hemort i Finland

11 235 och en höjning med 11 770 euro om 
det finns en likvid marknad för aktierna en-
ligt artikel 2.17 i EU:s förordning om mark-
nader för finansiella instrument.

emittenter av andra värdepapper än aktier, 
när värdepapperen i Finland är föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument

3 210

finländska bolag vars emitterade värdepapper 
av annat slag än aktier på ansökan har tagits 
upp till handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument 
enbart i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet än Finland

3 210
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emittenter av aktier som på ansökan är före-
mål för handel i Finland på en multilateral 
handelsplattform enligt lagen om handel med 
finansiella instrument

4 280

emittenter av värdepapper av annat slag än 
aktier som på ansökan är föremål för handel i 
Finland på en multilateral handelsplattform 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument

1 070

finländska kreditförmedlare som är registre-
rade i enlighet med 6 § i lagen om förmedlare 
av konsumentkrediter som har samband med 
bostadsegendom, när förmedlarna inte är 
ombud för någon kreditgivare

1 200

Pensionsskyddscentralen 10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämn-
den

1 070

verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punk-
ten i lagen om Finansinspektionen

19 260

filialer till utländska EES-försäkringsbolag 
enligt lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995)

1 070

sådana utländska EES-
tilläggspensionsanstalter enligt lagen om
pensionsstiftelser och lagen om försäkrings-
kassor som har filial i Finland

1 070

tredjeländers kreditinstituts representationer 1 070
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen 
om försäkringsförmedling som är registre-
rade i någon annan EES-stat än Finland och 
har filial i Finland

321

finansiella motparter enligt artikel 2.8 i 
EMIR-förordningen, icke-finansiella motpar-
ter enligt artikel 2.9 och pensionssystem en-
ligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas 
hemstat är Finland

10 700

utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 
6 punkten i lagen om förmedlare av konsu-
mentkrediter som har samband med bostads-
egendom, när förmedlarna har filial i Finland

400

förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt la-
gen om gräsrotsfinansiering

2 140

registrerade ombud enligt lagen om ombud 
för obligationsinnehavare

2 140

leverantörer av datarapporteringstjänster 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument 

10 700

referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 
punkten i lagen om Finansinspektionen

3 000

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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9. 

Lag 

om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om placeringsfonder (48/1999) 101 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 

765/2012, och
ändras 2 § 1 mom. 12, 14, 21 och 22 punkten, 5 § 2 mom., 8 b §, 8 c § 1 mom., 57 b, 101 b 

och 144 c §, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 12 och 14 punkten, 5 § 2 mom., 8 c § 1 mom. och 
101 b § i lag 765/2012, 2 § 1 mom. 21 och 22 punkten och 144 c § i lag 163/2014, 8 b § i la-
garna 1490/2011, 765/2012, 163/2014, 175/2016 och 57 b § i lag 355/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — — —
12) finansiella instrument finansiella in-

strument enligt 1 kap. 10 § i lagen om inve-
steringstjänster, penningmarknadsinstrument 
och inlåning i kreditinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — —

14) OTC-derivatinstrument andra derivat-
instrument än sådana som är föremål för 
handel på en sådan reglerad marknad som 
avses i lagen om handel med finansiella in-
strument (748/2012) eller på någon annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten,
— — — — — — — — — — — — — —

21) professionell investerare sammanslut-
ning som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 1—4 
punkten i lagen om investeringstjänster, in-
stitutionella investerare som avses i 1 kap. 18 
§ 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra 
investerare, om de skriftligen har meddelat 
ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess 
ombud att de på grund av sin yrkesskicklig-
het och investeringserfarenhet är profession-
ella investerare och om de uppfyller minst av 
två följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga 
gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de närm-
ast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av investerarens placeringstill-
gångar överstiger 500 000 euro,

c) investeraren arbetar eller har arbetat pro-
fessionellt inom finanssektorn minst ett år i 

2 § 
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —
12) finansiella instrument finansiella in-

strument enligt 1 kap. 14 § i lagen om inve-
steringstjänster, penningmarknadsinstrument 
och inlåning i kreditinstitut, 
— — — — — — — — — — — — — —

14) OTC-derivatinstrument andra derivat-
instrument än sådana som är föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument (   /   ) 
eller på någon annan reglerad marknadsplats 
som fungerar fortlöpande samt är erkänd och 
öppen för allmänheten, 

— — — — — — — — — — — — — —
21) professionell investerare sammanslut-

ning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1—4 
punkten i lagen om investeringstjänster, in-
stitutionella investerare som avses i 1 kap. 23
§ 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra 
investerare, om de skriftligen har meddelat 
ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess 
ombud att de på grund av sin yrkesskicklig-
het och investeringserfarenhet är profession-
ella investerare och om de uppfyller minst 
två av följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga 
gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av 
betydande storlek per kvartal under de närm-
ast föregående fyra kvartalen, 

b) värdet av investerarens placeringstill-
gångar överstiger 500 000 euro, 

c) investeraren arbetar eller har arbetat pro-
fessionellt inom finanssektorn minst ett år i 
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uppgifter som kräver kunskap om de plane-
rade transaktionerna,

22) icke-professionella kunder icke-
professionella kunder enligt 1 kap. 18 § 3 
mom. i lagen om investeringstjänster, 
— — — — — — — — — — — — — —

uppgifter som kräver kunskap om de plane-
rade transaktionerna, 

22) icke-professionella kunder icke-
professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 
mom. i lagen om investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 4 

punkten i lagen om investeringstjänster,
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 

5 punkten i lagen om investeringstjänster,
3) förvaring av finansiella instrument som 

är andelar i placeringsfonder och fondföre-
tag, enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om 
investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Dessutom får fondbolagen tillhandahålla 
1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 

punkten i lagen om investeringstjänster, 
2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 

5 punkten i lagen om investeringstjänster,
3) förvaring av finansiella instrument som 

är andelar i placeringsfonder och fondföre-
tag, enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i la-
gen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

8 b §
Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder 

för att försöka förhindra att en i fondbolaget 
relevant person genomför privata transakt-
ioner, om de kan orsaka intressekonflikter 
med transaktioner eller tjänster som den rele-
vanta personen deltar i på grund av sin ställ-
ning i bolaget eller om den relevanta perso-
nen har sådan insiderinformation som avses i 
värdepappersmarknadslagen eller konfidenti-
ell information om placeringsfonder eller om 
transaktioner som gjorts för deras räkning. 
Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt 
säkerställa informationens konfidentialitet. 

Med relevanta personer avses i denna lag 
1) personer som hör till ett fondbolags led-

ning samt anställda och andra fysiska perso-
ner som tillhandahåller tjänster under fond-
bolagets kontroll eller som deltar i fondbola-
gets fondverksamhet, 

2) fysiska personer som deltar i tillhanda-
hållandet av sådana tjänster inom fondverk-
samhet som fondbolaget har lagt ut på entre-
prenad.

Ett fondbolag ska bevara information om 
privata transaktioner. Fondbolaget ska varje 
år rapportera till Finansinspektionen hur 
fondbolaget har övervakat efterlevnaden av 
bestämmelserna, föreskrifterna och bolagets 
interna anvisningar om privata transaktioner 
och vilka åtgärder fondbolaget har vidtagit, 
om bestämmelserna, föreskrifterna eller an-
visningarna inte iakttagits. 

8 b §
Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder 

för att försöka förhindra att en i fondbolaget 
relevant person genomför privata transakt-
ioner, om de kan orsaka intressekonflikter 
med transaktioner eller tjänster som den rele-
vanta personen deltar i på grund av sin ställ-
ning i bolaget eller om den relevanta perso-
nen har sådan insiderinformation som avses i 
värdepappersmarknadslagen eller konfidenti-
ell information om placeringsfonder eller om 
transaktioner som gjorts för deras räkning. 
Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt 
säkerställa informationens konfidentialitet. 

Med relevanta personer avses i denna lag 
1) personer som hör till ett fondbolags led-

ning samt anställda och andra fysiska perso-
ner som tillhandahåller tjänster under fond-
bolagets kontroll eller som deltar i fondbola-
gets fondverksamhet, 

2) fysiska personer som deltar i tillhanda-
hållandet av sådana tjänster inom fondverk-
samhet som fondbolaget har lagt ut på entre-
prenad.
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Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om privata transaktioner som be-
hövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. Dessutom får Finans-
inspektionen meddela närmare föreskrifter 
om rapporter som avses i 3 mom. och om 
rapportering till Finansinspektionen.

Finansinspektionen meddelar de närmare 
föreskrifter om privata transaktioner som be-
hövs för genomförandet av kommissionens 
riskhanteringsdirektiv. 

8 c §
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara 

uppgifter om varje transaktion som en place-
ringsfond eller specialplaceringsfond är del-
aktig i. Bestämmelser om bevarandet av upp-
gifter om transaktioner och tjänster som ingår 
i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 
10 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

8 c §
Ett fondbolag ska i minst fem år bevara 

uppgifter om varje transaktion som en place-
ringsfond eller specialplaceringsfond är del-
aktig i. Bestämmelser om bevarandet av upp-
gifter om transaktioner och tjänster som ingår 
i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 
10 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

57 b §
Som fondandelsförvaltare kan sådana 

fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kredit-
institutslagen och sådana värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten 
i lagen om investeringstjänster samt företag 
som har fått motsvarande auktorisation i en 
annan EES-stat vara verksamma. Som fond-
andelsförvaltare kan också en sådan värde-
papperscentral vara verksam som avses i 1 
kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssy-
stemet och om clearingverksamhet 
(348/2017) samt en sådan utländsk värde-
papperscentral som avses i 6 punkten i den 
paragrafen och som har fått sådan auktorisat-
ion att vara verksam som värdepapperscen-
tral i en EES-stat eller ett tredjeland som av-
ses i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värde-
pappersavveckling i Europeiska unionen och 
om värdepapperscentraler samt ändring av 
direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och för-
ordning (EU) nr 236/2012.

57 b §
Som fondandelsförvaltare kan sådana 

fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kredit-
institutslagen och sådana värdepappersföre-
tag enligt lagen om investeringstjänster som 
har rätt att tillhandahålla förvaring av finan-
siella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 
punkten i lagen om investeringstjänster samt 
företag som har fått motsvarande auktorisat-
ion i en annan EES-stat vara verksamma. 
Som fondandelsförvaltare kan också en sådan 
värdepapperscentral vara verksam som avses 
i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet 
(348/2017) samt en sådan utländsk värde-
papperscentral som avses i 6 punkten i den 
paragrafen och som har fått sådan auktorisat-
ion att vara verksam som värdepapperscen-
tral i en EES-stat eller ett tredjeland som av-
ses i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värde-
pappersavveckling i Europeiska unionen och 
om värdepapperscentraler samt ändring av 
direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och för-
ordning (EU) nr 236/2012. 

101 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Fondbolaget ska varje år rapportera till Fi-
nansinspektionen hur driften av insiderregist-
ret organiserats, om övervakningen av an-
mälningsskyldigheten för en insider i ett 
fondbolag och vilka åtgärder fondbolaget har 
vidtagit i sådana fall då bestämmelserna, fö-
reskrifterna eller fondbolagets interna anvis-

(101 a § 4 mom. upphävs)
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ningar om insideranmälan inte har iakttagits.

101 b §
Finansinspektionen får utfärda närmare fö-

reskrifter om innehållet i anmälningar som 
avses i 100 och 101 § och hur de ska göras, 
om innehållet i fondbolagets insiderregister 
som avses i 101 a § och hur uppgifterna ska 
registreras samt om rapporter som avses i 
101 a § 4 mom. och rapporteringen till Fi-
nansinspektionen.

101 b § 
Finansinspektionen får utfärda närmare fö-

reskrifter om innehållet i anmälningar som 
avses i 100 och 101 § och hur de ska göras 
samt om innehållet i fondbolagets insiderre-
gister som avses i 101 a § och hur uppgifter-
na ska registreras. 

144 c §
Bestämmelser om påförande, offentliggö-

rande, verkställighet och behandling av ad-
ministrativa påföljder i marknadsdomstolen
finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen

144 c §
Bestämmelser om påförande, offentliggö-

rande och verkställighet av administrativa på-
följder finns i 4 kap. i lagen om Finansin-
spektionen. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 8 b § 3 

mom. och 101 a § 4 mom. i den lag som 
gällde när denna lag trädde i kraft behöver 
inte längre lämnas till Finansinspektionen 
för år 2017.

—————
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10. 

Lag 

om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 7 kap. 8 § 2 

mom. och 19 kap. 6 §, av dem 19 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, 
ändras 2 kap. 4 § 19 punkten, 5 § 2 mom. 10 punkten, 6 § 2 och 3 mom. och 7 § 1 mom. 2 

punkten, 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 §, 6 kap. 2 § 6 mom., 7 kap. 5 § 2 mom., 12 kap. 8 § 4 
mom., 13 kap. 2 § 2 mom., 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten, 19 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom. och 7 
§, rubriken för 21 kap. 3 § och 1 mom. i den paragrafen samt rubriken för 6 § och 4 mom. i 
den paragrafen och 22 kap. 3 §, av dem 14 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 
627/2014, och 

fogas till 14 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2017, en ny 2 a-punkt 
som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Definitioner

4 §

Definitioner med anknytning till AIFM-
direktivet

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en 
EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där 
en EES-baserad AIF-förvaltare förvaltar 
EES-baserade AIF-fonder, en EES-stat, an-
nan än hemmedlemsstaten, där en EES-
baserad AIF-förvaltare marknadsför andelar 
i en EES-baserad AIF-fond eller en EES-stat, 
annan än hemmedlemsstaten, där en EES-
baserad AIF-förvaltare marknadsför andelar 
i en icke EES-baserad AIF-fond,
— — — — — — — — — — — — — —

2 kap. 

Definitioner

4 §

Definitioner med anknytning till AIFM-
direktivet

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

19) AIF-förvaltarens värdmedlemsstat en 
EES-stat, annan än hemmedlemsstaten, där 
en EES-baserad AIF-förvaltare

a) förvaltar EES-baserade AIF-fonder, 
b) marknadsför andelar i en EES-baserad 

AIF-fond, 
c) marknadsför andelar i en tredjelandsba-

serad AIF-fond, och 
d) tillhandahåller tjänster som avses i 3 

kap. 2 § 2 mom. och 3 §,
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Definitioner med anknytning till EU-
lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — — —
10) direktivet om marknader för finansiella 

instrument Europaparlamentets och rådets di-

5 §

Definitioner med anknytning till EU-
lagstiftning

— — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med 

— — — — — — — — — — — — — —
10) direktivet om marknader för finansiella 

instrument Europaparlamentets och rådets di-
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rektiv 2004/39/EG om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets 
direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG,
— — — — — — — — — — — — — —

rektiv 2014/65/EU om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 
2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, 

— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Definitioner med anknytning till finansmark-
nadslagstiftningen

— — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med
1) professionell kund och icke-professionell 

kund detsamma som i 1 kap. 18 § i lagen om 
investeringstjänster,

2) finansiellt instrument detsamma som i 1 
kap. 10 § i lagen om investeringstjänster,

3) värdepappersföretags filial detsamma 
som i 1 kap. 9 § i lagen om investeringstjäns-
ter,

4) investeringstjänster detsamma som i 1 
kap. 11 § i lagen om investeringstjänster,

5) utländskt EES-värdepappersföretag det-
samma som i 1 kap. 9 § i lagen om investe-
ringstjänster,

6) utländskt EES-försäkringsbolag det-
samma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska 
försäkringsbolag (398/1995).

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska EES-värdepappersföretags filialer 
ska tillämpas på sådana utländska anknutna 
ombud för i Finland etablerade utländska 
EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 
2 § i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Definitioner med anknytning till finansmark-
nadslagstiftningen

— — — — — — — — — — — — — —
I denna lag avses med 
1) professionell kund och icke-professionell 

kund detsamma som i 1 kap. 23 § i lagen om 
investeringstjänster,

2) finansiellt instrument detsamma som i 1 
kap. 14 § i lagen om investeringstjänster,

3) värdepappersföretags filial detsamma 
som i 1 kap. 13 § i lagen om investerings-
tjänster, 

4) investeringstjänster detsamma som i 1 
kap. 15 § i lagen om investeringstjänster,

5) utländskt EES-värdepappersföretag det-
samma som i 1 kap. 13 § i lagen om investe-
ringstjänster,

6) utländskt EES-försäkringsbolag det-
samma som i 1 kap. 2 § i lagen om utländska 
försäkringsbolag (398/1995).

Vad som i denna lag föreskrivs om ut-
ländska EES-värdepappersföretags filialer 
ska tillämpas på sådana utländska anknutna 
ombud för i Finland etablerade utländska 
EES-värdepappersföretag som avses i 4 kap. 
1 § i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

7 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

2) onoterat bolag bolag som har sitt 
stadgeenliga säte i en EES-stat och vars ak-
tier inte har tagits upp till handel på en sådan 
reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 6 
punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument (748/2012).
— — — — — — — — — — — — — —

7 §

Övriga definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

2) onoterat bolag bolag som har sitt 
stadgeenliga säte i en EES-stat och vars ak-
tier inte har tagits upp till handel på en sådan 
reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 5 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument (    /    ). 
— — — — — — — — — — — — — —
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3 kap.

Verksamhet som AIF-förvaltare

2 §

Andra tillåtna tjänster

— — — — — — — — — — — — — —
En extern AIF-förvaltare som är auktorise-

rad i enlighet med 1 § får dessutom tillhan-
dahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 4 
punkten i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

3 kap. 

Verksamhet som AIF-förvaltare

2 § 

Andra tillåtna tjänster

— — — — — — — — — — — — — —
En extern AIF-förvaltare som är auktorise-

rad i enlighet med 1 § får dessutom tillhan-
dahålla kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 
punkten i lagen om investeringstjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen 
dessutom som sidotjänster tillhandahålla

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 
5 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) förvaring av finansiella instrument enligt 
1 kap. 11 § 9 punkten och 2 kap. 3 § 7 punk-
ten i den lagen i fråga om andelar i place-
ringsfonder och AIF-fonder,

3) mottagande och förmedling av order en-
ligt 1 kap. 11 § 1 punkten i lagen om investe-
ringstjänster.

3 §

Sidotjänster

En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 
2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen 
dessutom som sidotjänster tillhandahålla 

1) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 
5 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) förvaring av finansiella instrument enligt 
2 kap. 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om 
investeringstjänster i fråga om andelar i pla-
ceringsfonder och i AIF-fonder, 

3) mottagande och förmedling av order en-
ligt 1 kap. 15 § 1 punkten i lagen om investe-
ringstjänster. 

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

2 §

Minimikapital

— — — — — — — — — — — — — —
Trots det som föreskrivs i 1—4 mom. ska 

en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster 
som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § 
1 mom. alltid uppfylla de krav som föreskrivs 
i 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investerings-
tjänster.
— — — — — — — — — — — — — —

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

2 §

Minimikapital

— — — — — — — — — — — — — —
Trots vad som föreskrivs i 1—4 mom. ska 

en AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster 
enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 kap. 3 § alltid 
uppfylla de krav som föreskrivs i 6 kap. 2 § 1 
mom. i lagen om investeringstjänster.

— — — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Organisering av verksamheten

7 kap.

Organisering av verksamheten
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5 §

Kundskydd i samband med investeringstjäns-
ter

— — — — — — — — — — — — — —
En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfa-

randen för att i behörig ordning och så snabbt 
som möjligt behandla sådana klagomål från 
icke-professionella kunder som gäller ka-
pitalförvaltning eller sidotjänster. Vid be-
handlingen av kundklagomål ska iakttas 10 
kap. 13 § i lagen om investeringstjänster.

5 §

Kundskydd i samband med investeringstjäns-
ter

— — — — — — — — — — — — — —
En AIF-förvaltare ska ha effektiva förfa-

randen för att i behörig ordning och så snabbt 
som möjligt behandla sådana klagomål från 
icke-professionella kunder som gäller ka-
pitalförvaltning eller sidotjänster. Vid be-
handlingen av kundklagomål ska iakttas 10 
kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. 

8 §

Privata transaktioner

— — — — — — — — — — — — — —
En AIF-förvaltare ska bevara information 
om privata transaktioner. Förvaltaren ska 
varje år rapportera till Finansinspektionen 
hur den har övervakat efterlevnaden av 
bestämmelserna, föreskrifterna och de in-
terna anvisningarna om privata transakt-
ioner och vilka åtgärder den har vidtagit 
när bestämmelserna, föreskrifterna eller 
anvisningarna inte har följts.

8 §

Privata transaktioner

— — — — — — — — — — — — — —
(2 mom. upphävs)

12 kap.

Erbjudande av andelar

8 §

Kundkontroll

— — — — — — — — — — — — — —
Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-

lämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadge-
enliga säte i en EES-stat och vars aktier är fö-
remål för handel på en sådan reglerad mark-
nad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument.
— — — — — — — — — — — — — —

12 kap.

Erbjudande av andelar

8 §

Kundkontroll

— — — — — — — — — — — — — —
Det som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-

lämpas på AIF-förvaltare som har sitt stadge-
enliga säte i en EES-stat och vars aktier är fö-
remål för handel på en sådan reglerad mark-
nad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten
i lagen om handel med finansiella instrument.
— — — — — — — — — — — — — —
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13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella 
kunder

2 §

Auktorisationsvillkor

— — — — — — — — — — — — — —
Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar 

i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller 
en AIF-förvaltare som är registreringsskyldig 
i EES, när den är en internt förvaltad AIF-
fond vars aktier har tagits upp till handel på 
en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 6 punk-
ten i lagen om handel med finansiella instru-
ment, alltid marknadsföras till icke-
professionella kunder i Finland.
— — — — — — — — — — — — — —

13 kap. 

Marknadsföring till icke-professionella 
kunder

2 §

Auktorisationsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —
Trots bestämmelserna i 1 mom. kan andelar 

i en registreringsskyldig AIF-förvaltare eller 
en AIF-förvaltare som är registreringsskyldig 
i EES, när den är en internt förvaltad AIF-
fond vars aktier har tagits upp till handel på 
en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 
5 punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument, alltid marknadsföras till icke-
professionella kunder i Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsin-
stitut

1 §

Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut 
för en AIF-fond:
— — — — — — — — — — — — — —

2) ett värdepappersföretag som avses i la-
gen om investeringstjänster och vars kapital-
bas alltid ska uppgå till minst det startkapital 
som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirek-
tivet eller en filial till ett sådant utländskt 
EES-värdepappersföretag som har auktorise-
rats på motsvarande sätt som enligt 3 kap. 1 
§ i lagen om investeringstjänster i någon an-
nan stat än Finland och som även tillhanda-
håller förvaring av finansiella instrument en-
ligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om investe-
ringstjänster och som alltid har en kapitalbas 
motsvarande minst det startkapital som 
anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet,

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsin-
stitut

1 §

Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut 
för en AIF-fond: 
— — — — — — — — — — — — — —

2) ett värdepappersföretag som avses i la-
gen om investeringstjänster och vars kapital-
bas alltid ska uppgå till minst det startkapital 
som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirek-
tivet och som tillhandahåller förvaring av fi-
nansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 
7 punkten i lagen om investeringstjänster,

2 a) ett utländskt EES-
värdepappersföretags filial som fått auktori-
sation motsvarande verksamhetstillstånd en-
ligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster 
i någon annan stat än Finland och som upp-
fyller de villkor för värdepappersföretag som 
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— — — — — — — — — — — — — —
föreskrivs ovan i 2 punkten,
— — — — — — — — — — — — — —

19 kap.

EES-staterna

1 §

Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta 
AIF-fonder baserade i andra EES-stater efter 
att ha lämnat följande information till Fi-
nansinspektionen:

1) uppgift om de EES-stater där den avser 
att förvalta AIF-fonder,

2) en verksamhetsplan där det framgår 
vilka AIF-fonder som den avser att förvalta 
och vilka tjänster den avser att tillhandahålla.

Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs 
genom en filial ska dessutom följande in-
formation lämnas till Finansinspektionen in-
nan verksamheten inleds:

1) filialens organisatoriska struktur,
2) en adress i AIF-fondens hemmedlems-

stat där relevanta handlingar kan erhållas,
3) namn och kontaktuppgifter för de perso-

ner som ansvarar för ledningen av filialen.
AIF-förvaltaren får börja förvalta en EES-

baserad AIF-fond efter att ha tagit emot Fi-
nansinspektionens underrättelse om saken.

AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av 
någon av de uppgifter som avses i denna pa-
ragraf skriftligen meddela Finansinspektion-
en om denna ändring senast en månad innan 
en planerad ändring genomförs eller omedel-
bart efter det att en oplanerad ändring ägt 
rum.

19 kap. 

EES-staterna 

1 § 

Rätt att förvalta EES-baserade AIF-fonder 
och tillhandahålla investeringstjänster i 

andra EES-stater

En auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta 
AIF-fonder baserade i andra EES-stater eller
i en annan EES-stat tillhandahålla kapital-
förvaltning enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sido-
tjänster enligt 3 § efter att till Finansinspekt-
ionen ha lämnat följande information:

1) uppgift om de EES-stater där den avser 
att förvalta AIF-fonder eller tillhandahålla 
kapitalförvaltning och sidotjänster, 

2) en verksamhetsplan där det framgår 
vilka AIF-fonder som den avser att förvalta 
och vilka tjänster den avser att tillhandahålla. 

Om verksamheten enligt 1 mom. bedrivs 
genom en filial ska dessutom följande in-
formation lämnas till Finansinspektionen in-
nan verksamheten inleds:

1) filialens organisatoriska struktur,
2) en adress i AIF-fondens hemmedlems-

stat där relevanta handlingar kan erhållas, 
3) namn och kontaktuppgifter för de perso-

ner som ansvarar för ledningen av filialen.
AIF-förvaltaren får inleda verksamhet som 

avses i 1 mom. efter att ha tagit emot Finans-
inspektionens underrättelse om saken.

AIF-förvaltaren ska vid varje ändring av 
någon av de uppgifter som avses i denna pa-
ragraf skriftligen underrätta Finansinspekt-
ionen om denna ändring senast en månad in-
nan en planerad ändring genomförs eller 
omedelbart efter det att en oplanerad ändring 
ägt rum. 

2 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att för-
valta AIF-fonder i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att 
etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-

2 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att för-
valta AIF-fonder och tillhandahålla investe-

ringstjänster i Finland

En EES-baserad AIF-förvaltare får utan att 
etablera dotterföretag eller filial förvalta AIF-
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fonder i Finland under samma förutsättningar 
som AIF-förvaltare som är auktoriserade en-
ligt denna lag.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får 
börja förvalta AIF-fonder i Finland efter att 
ha fått en underrättelse om saken från sin 
hemmedlemsstats utländska EES-
tillsynsmyndighet.

fonder eller tillhandahålla kapitalförvaltning 
enligt 3 kap. 2 § 2 mom. och sidotjänster en-
ligt 3 § i Finland under samma förutsättning-
ar som AIF-förvaltare som är auktoriserade 
enligt denna lag.

En AIF-förvaltare som avses i 1 mom. får 
börja förvalta AIF-fonder och tillhandahålla 
kapitalförvaltnings- och sidotjänster i Fin-
land efter att ha fått en underrättelse om sa-
ken från sin hemmedlemsstats utländska 
EES-tillsynsmyndighet.

5 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att mark-
nadsföra AIF-fonder i Finland

— — — — — — — — — — — — — —
Den som har rätt att förmedla order enligt 1 

kap. 11 § i lagen om investeringstjänster i 
Finland får marknadsföra andelar i EES-
baserade AIF-fonder i Finland bara om för-
valtaren av AIF-fonden i fråga har fått en så-
dan underrättelse från en EES-
tillsynsmyndighet som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

EES-baserade AIF-förvaltares rätt att mark-
nadsföra AIF-fonder i Finland

— — — — — — — — — — — — — —
Den som har rätt att i Finland förmedla or-

der enligt 1 kap. 15 § i lagen om investe-
ringstjänster får marknadsföra andelar i EES-
baserade AIF-fonder i Finland endast om 
förvaltaren av AIF-fonden i fråga har fått en 
sådan underrättelse från en EES-
tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Tillhandahållande av investeringstjänster

En EES-baserad AIF-förvaltare som i Fin-
land förvaltar en AIF-fond i enlighet med 2 § 
eller som i enlighet med 5 § i Finland erbju-
der andelar i AIF-fonder har rätt att i Finland 
tillhandahålla sådana investeringstjänster och 
sidotjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. 
utan att etablera dotterföretag eller filial. 

En sådan EES-baserad AIF-förvaltare som 
avses i 1 mom. har endast i samband med så-
dana investeringstjänster som avses i 3 kap. 2 
§ 2 mom. och endast med Finansinspektion-
ens tillstånd rätt att i Finland tillhandahålla 
sidotjänster enligt 3 kap. 3 §.

För tillstånd som avses i 2 mom. krävs det 
att 

1) den EES-baserade AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat å sin sida erkänner AIF-
förvaltarens rätt att tillhandahålla sidotjäns-
ter, med undantag för investeringsrådgivning, 
förvaring och förvaltning av aktier eller an-
delar i fondföretag samt mottagande och 
förmedling av order som gäller finansiella in-

(6 § upphävs)
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strument,
2) den EES-baserade AIF-förvaltaren har 

fått en sådan anmälan som avses i 2 §,
3) den EES-baserade AIF-förvaltaren har 

beviljats auktorisation av sin hemmedlems-
stats utländska EES-tillsynsmyndighet att 
tillhandahålla tjänsten i fråga,

4) den EES-baserade AIF-förvaltaren i till-
lämpliga delar iakttar lagen om investerings-
tjänster.

En sådan AIF-förvaltare som avses i 1 
mom. får inte anlita ett anknutet ombud för 
att tillhandahålla investeringstjänster i Fin-
land.

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får, 
om inte något annat följer av kommissionens 
delegerade förordning, för genomförande av 
AIFM-direktivet utfärdas närmare bestäm-
melser om sådan dokumentation och inform-
ation som avses i 4 § 1 mom. och om villko-
ren för Finansinspektionens tillstånd enligt 6 
§ 3 mom.

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning 

Genom förordning av finansministeriet får, 
om inte något annat följer av kommissionens 
delegerade förordning, för genomförande av 
AIFM-direktivet utfärdas närmare bestäm-
melser om sådan dokumentation och inform-
ation som avses i 4 § 1 mom. 

21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspekt-
ionen

3 §

Förvaltning av AIF-fonder i EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en 
anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en 
AIF-förvaltare följer denna lag när den för-
valtar AIF-fonder och om dess auktorisation 
omfattar sådan förvaltning av AIF-fonder 
som avses i den verksamhetsplan som fogats 
till anmälan. Finansinspektionen ska senast 
en månad efter det att den har tagit emot en 
fullständig anmälan överlämna handlingarna 
till de behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens värdmedlemsstat. En förklaring 
om att anmälaren är en auktoriserad AIF-
förvaltare enligt denna lag ska då bifogas.

21 kap. 

Bestämmelser som gäller Finansinspekt-
ionen

3 §

Förvaltning av AIF-fonder och tillhandahål-
lande av investeringstjänster i EES-stater

Finansinspektionen ska efter att ha fått en 
anmälan enligt 19 kap. 1 § säkerställa om en 
AIF-förvaltare följer denna lag när den för-
valtar AIF-fonder och tillhandahåller ka-
pitalförvaltnings- och sidotjänster. Dessutom 
ska Finansinspektionen säkerställa om AIF-
förvaltarens auktorisation omfattar sådan 
förvaltning av AIF-fonder samt tillhandahål-
lande av kapitalförvaltnings- och sidotjänster
som avses i den verksamhetsplan som fogats 
till anmälan. Finansinspektionen ska senast 
en månad efter det att den har tagit emot en 
fullständig anmälan överlämna handlingarna 
till de behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens värdmedlemsstat. En förklaring 

RP 151/2017 rd



500

— — — — — — — — — — — — — —

om att anmälaren är en auktoriserad AIF-
förvaltare enligt denna lag ska då bifogas. 
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Ändrade uppgifter om förvaltning eller 
marknadsföring

— — — — — — — — — — — — — —
Om en planerad ändring genomförs trots ett 

förbud eller om det framgått någon annan 
omständighet som innebär att AIF-
förvaltaren inte längre iakttar denna lag eller 
de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den, ska Finansinspektionen 
vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 3 
kap. i lagen om Finansinspektionen och vid 
behov förbjuda förvaltning av AIF-fonder 
och erbjudande av andelar i alla EES-stater.

6 §

Ändrade uppgifter om förvaltning, tillhan-
dahållande av investeringstjänster eller 

marknadsföring

— — — — — — — — — — — — — —
Om en planerad ändring genomförs trots ett 

förbud eller om det framgått någon annan 
omständighet som innebär att AIF-
förvaltaren inte längre iakttar denna lag eller 
de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den, ska Finansinspektionen 
vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 3 
kap. i lagen om Finansinspektionen och vid 
behov i alla EES-stater förbjuda förvaltning 
av AIF-fonder, tillhandahållande av kapital-
förvaltnings- och sidotjänster samt erbju-
dande av andelar. 

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering 
om överträdelser

3 §

Bestämmande och verkställighet av administ-
rativa påföljder

Bestämmelser om bestämmande, offentlig-
görande, verkställighet och behandling av 
administrativa påföljder i marknadsdomsto-
len finns i 4 kap. i lagen om Finansinspekt-
ionen.

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering 
om överträdelser

3 §

Bestämmande och verkställighet av administ-
rativa påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om bestämmande, offentliggörande 
och verkställighet av administrativa påfölj-
der.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 7 kap. 8 

§ 2 mom. i den lag som gällde när denna lag 
trädde i kraft behöver inte längre lämnas till 
Finansinspektionen för år 2017.

—————
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 2 kap. 19 § 

4 mom.,
ändras i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 2 kap. 16 § och 21 § 2 mom., 3 kap. 1 § 4 mom., 5 § 

4 mom., 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. samt 8 kap. 1 § 3 mom., och 
fogas till 6 kap. en ny 8 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) värdeandelar sådana aktier, andelar och 

andra rättigheter som nämns i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (746/2012), så-
dana andra finansiella instrument som avses i 
1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) och sådana med dem jämförbara 
rättigheter samt sådana andra värdepapper 
som har överförts till värdeandelssystemet,
— — — — — — — — — — — — — —

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

3 § 

Definitioner

I denna lag avses med 
1) värdeandelar sådana aktier, andelar och 

andra rättigheter enligt 2 kap. 1 § i värdepap-
persmarknadslagen (746/2012), andra finan-
siella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen 
om investeringstjänster (747/2012) och med 
dem jämförbara rättigheter samt andra värde-
papper som har anslutits till värdeandelssy-
stemet, 
— — — — — — — — — — — — — —

2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstill-
stånd, ägare, förvaltning och verksamhet 

samt centrala motparter

16 §

Privata transaktioner 

En värdepapperscentral ska vidta tillräck-
liga åtgärder i syfte att förhindra att personer 
med inflytande vid centralen genomför pri-
vata transaktioner, om detta kan orsaka in-
tressekonflikter eller om personerna i fråga 
har insiderinformation som avses i värdepap-
persmarknadslagen eller konfidentiell in-
formation om emittenter eller clearingmed-
lemmar eller om deras transaktioner. Åtgär-

2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstill-
stånd, ägare, förvaltning och verksamhet 

samt centrala motparter

16 §

Privata transaktioner

Om en värdepapperscentral tillhandahåller 
investeringstjänster på det sätt som avses i 
artikel 73 i EU:s värdepapperscentralsför-
ordning ska på privata transaktioner som ut-
förs av värdepapperscentralens ledning och 
anställda tillämpas vad som i 7 kap. 2 § 2 
mom. i lagen om investeringstjänster före-
skrivs om privata transaktioner som utförs av 
värdepappersföretags verkställande ledning, 
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der ska vidtas i syfte att säkerställa informat-
ionens konfidentialitet.

En värdepapperscentral ska bevara in-
formation om privata transaktioner. Cen-
tralen ska varje år rapportera till Finansin-
spektionen hur den har övervakat efterlevna-
den av bestämmelserna, föreskrifterna och 
värdepapperscentralens interna anvisningar 
om privata transaktioner och vilka åtgärder 
den har vidtagit när bestämmelserna, före-
skrifterna eller anvisningarna inte iakttagits.

På personer med inflytande vid värdepap-
perscentraler och på deras privata transakt-
ioner tillämpas vad som i 7 kap. 11 § i lagen 
om investeringstjänster föreskrivs om perso-
ner med inflytande i ett värdepappersföretag 
och om deras privata transaktioner.

anställda och anknutna ombud. 

19 §

Värdepapperscentralens insiderregister

— — — — — — — — — — — — — —
Värdepapperscentralen ska varje år rappor-

tera till Finansinspektionen om förvaltningen 
av insiderregistret, om övervakningen av 
anmälningsskyldigheten för insider vid vär-
depapperscentralen och om vilka åtgärder 
värdepapperscentralen har vidtagit om be-
stämmelserna, föreskrifterna eller värdepap-
perscentralens interna anvisningar inte iakt-
tagits.

19 §

Värdepapperscentralens insiderregister

— — — — — — — — — — — — — —
(4 mom. upphävs)

21 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får dessutom utfärda 

närmare föreskrifter om transaktioner enligt 
16 § 1 mom., om rapporter och rapporte-
ringen till Finansinspektionen enligt 16 § 2 
mom., om innehållet i insideranmälningar en-
ligt 18 § och hur de ska göras, om innehållet i 
värdepapperscentralens insiderregister enligt 
19 § och hur uppgifterna ska registreras, om 
rapporter och rapporteringen till Finansin-
spektionen enligt 19 § 4 mom. samt om hur 
sådana rapporter som avses i 22 § 1 mom. 
ska göras och om hur de ska behandlas hos 
värdepapperscentralen. Föreskrifterna ska i 
tillämpliga delar motsvara sådana föreskrif-

21 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda 
föreskrifter

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionen får dessutom utfärda 

närmare föreskrifter om innehållet i insider-
anmälningar enligt 18 § och hur de ska göras, 
om innehållet i värdepapperscentralens insi-
derregister enligt 19 § och hur uppgifterna 
ska registrera samt om hur sådana rapporter 
som avses i 22 § 1 mom. ska göras och hur 
de ska behandlas hos värdepapperscentralen. 
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ter som med stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 5 
punkten och 2 mom. i den paragrafen i lagen 
om investeringstjänster meddelas värdepap-
persföretag.

3 kap.

Clearingmedlemmar och kontoförvaltare

1 § 

Beviljande av rätt att vara verksam som clea-
ringmedlem

— — — — — — — — — — — — — —
På de villkor som finansministeriet be-

stämmer får en värdepapperscentral bevilja 
också andra finländska och utländska företag 
som uppfyller villkoren i 2  mom. 2—4 
punkten och som har tillräckliga förutsätt-
ningar när det gäller kapitaltäckning och 
riskhantering rätt att vara verksam som clea-
ringmedlem. I de villkor som finansministe-
riet bestämmer ska det krävas att det sökande 
företaget lämnar värdepapperscentralen ut-
redningar som i tillämpliga delar motsvarar 
de utredningar som enligt 3 kap. 1 § i lagen 
om investeringstjänster och den förordning 
som finansministeriet utfärdat med stöd av 
den ska fogas till ett värdepappersföretags 
ansökan om verksamhetstillstånd.
— — — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Clearingmedlemmar och kontoförvaltare

1 § 

Beviljande av rätt att vara verksam som clea-
ringmedlem

— — — — — — — — — — — — — —
På de villkor som finansministeriet be-

stämmer får en värdepapperscentral bevilja 
också andra finländska och utländska företag 
som uppfyller villkoren i 2 mom. 2—4 punk-
ten och som har tillräckliga förutsättningar 
när det gäller kapitaltäckning och riskhante-
ring rätt att vara verksam som clearingmed-
lem. I de villkor som finansministeriet be-
stämmer ska det krävas att det sökande före-
taget lämnar värdepapperscentralen utred-
ningar som i tillämpliga delar motsvarar de 
utredningar som enligt 3 kap. 1 § i lagen om 
investeringstjänster ska fogas till ett värde-
pappersföretags ansökan om verksamhetstill-
stånd.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Värdepapperscentralens och clearingmed-
lemmens panträtt

— — — — — — — — — — — — — —
Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse 

som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får 
panthavaren omvandla egendomen till pengar 
för att clearingen ska kunna genomföras. Om 
den pantsatta egendomen består av värde-
papper eller finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en reglerad marknad, 
kan värdepapperen eller de finansiella in-
strumenten omvandlas till pengar på en re-
glerad marknad eller multilateral handels-
plattform. Vid omvandlingen är det också 
annars möjligt att avvika från vad som i lag 
föreskrivs om begränsningar i panthavarens 
rätt, om inte avvikelsen oskäligt äventyrar 

5 §

Värdepapperscentralens och clearingmed-
lemmens panträtt

— — — — — — — — — — — — — —
Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse 

som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får 
panthavaren omvandla egendomen till pengar 
för att clearingen ska kunna genomföras. Om 
den pantsatta egendomen består av värde-
papper eller finansiella instrument som är fö-
remål för handel på en handelsplats som av-
ses i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen om 
handel med finansiella instrument (   /    ) kan 
värdepapperen eller de finansiella instrumen-
ten omvandlas till pengar på handelsplatsen. 
Vid omvandlingen är det också annars möj-
ligt att avvika från vad som i lagen föreskrivs 
om begränsningar i panthavarens rätt, om 
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pantägarens, gäldenärens eller de övriga bor-
genärernas intressen. En clearingmedlem har 
rätt att omvandla pantsatt egendom till 
pengar också om en tillhandahållare av inve-
steringstjänster som inte är clearingmedlem 
åsidosätter sina förpliktelser till följd av 
transaktioner som ska ges clearing och av-
vecklas.
— — — — — — — — — — — — — —

inte avvikelsen oskäligt äventyrar pantäga-
rens, gäldenärens eller de övriga borgenärer-
nas intressen. En clearingmedlem har rätt att 
omsätta pantsatt egendom också om en till-
handahållare av investeringstjänster som inte 
är clearingmedlem åsidosätter sina förpliktel-
ser till följd av transaktioner som ska ges 
clearing och avvecklas. 
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Beviljande av rätt att vara verksam som kon-
toförvaltare

En värdepapperscentral ska bevilja finska 
staten, Finlands Bank och centralbankerna i 
andra EES-stater, samt sådana börser, cen-
trala motparter och utländska värdepappers-
centraler som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument (748/2012) rätt att vara 
verksam som kontoförvaltare. Rätt att vara 
verksam som kontoförvaltare ska beviljas 
även sådana tillhandahållare av investerings-
tjänster och clearingmedlemmar

1) vars planerade verksamhet uppfyller de 
tekniska krav som verksamheten ställer,

2) som med beaktande av tidigare verk-
samhet eller av någon annan orsak med fog 
kan anses uppfylla kraven på juridisk sak-
kunskap och etisk standard,

3) vars planerade verksamhet inte äventyrar 
värdeandelssystemets och värdeandelsregist-
rets tillförlitlighet och ändamålsenlighet,

4) vars aktiekapital, andelskapital eller nå-
got annat motsvarande kapital uppgår till 
minst 730 000 euro, och

5) som uppfyller övriga krav i värdepap-
perscentralens regler.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Beviljande av rätt att vara verksam som kon-
toförvaltare

En värdepapperscentral ska bevilja finska 
staten, Finlands Bank och centralbankerna i 
andra EES-stater, samt sådana börser, cen-
trala motparter och utländska värdepappers-
centraler som avses i lagen om handel med 
finansiella instrument rätt att vara verksam 
som kontoförvaltare. Rätt att vara verksam 
som kontoförvaltare ska beviljas även sådana 
tillhandahållare av investeringstjänster och
clearingmedlemmar 

1) vars planerade verksamhet uppfyller de 
tekniska krav som verksamheten ställer,

2) som med beaktande av tidigare verk-
samhet eller av någon annan orsak med fog 
kan anses uppfylla kraven på juridisk sak-
kunskap och etisk standard, 

3) vars planerade verksamhet inte äventyrar 
värdeandelssystemets och värdeandelsregist-
rets tillförlitlighet och ändamålsenlighet,

4) vars aktiekapital, andelskapital eller nå-
got annat motsvarande kapital uppgår till 
minst 730 000 euro, och

5) som uppfyller övriga krav i värdepap-
perscentralens regler.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Tillämpning av procedurbestämmelserna om 
investeringstjänster på clearingmedlemmar 

och kontoförvaltare

Vad som föreskrivs om hantering av intres-
sekonflikter i 7 kap. 10 § i lagen om investe-
ringstjänster och om privata transaktioner i 
11 § i det kapitlet, om värdepappersföretags 
skyldighet att särredovisa kundmedel i 9 kap 
1 § och om orderhantering i 10 kap. 7 § i den 

11 §

Tillämpning av procedurbestämmelserna om 
investeringstjänster på clearingmedlemmar 

och kontoförvaltare

Vad som föreskrivs om privata transakt-
ioner i 7 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investe-
ringstjänster och om hantering av intresse-
konflikter i 9 § i det kapitlet, om värdepap-
persföretags skyldighet att särredovisa 
kundmedel i 9 kap. 1 § och orderhantering i 
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lagen tillämpas också på clearingmedlemmar 
och kontoförvaltare.
— — — — — — — — — — — — — —

10 kap. 9 § i den lagen ska tillämpas också på 
clearingmedlemmar och kontoförvaltare.
— — — — — — — — — — — — — —

6 kap.

Aktier och andelar som hör till värdean-
delssystemet

6 kap.

Aktier och andelar som hör till värdean-
delssystemet

8 §

Bolag vilkas aktier inte är föremål för han-
del på en handelsplats

Om ett i 1 § avsett aktiebolags aktier inte 
är föremål för handel på en handelsplats som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 13 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument, får ak-
tierna inte anslutas till ett utländskt värdean-
delssystem. 

8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — —
Värdepapperscentraler har trots bestäm-

melserna om tystnadsplikt rätt att ur värde-
andelssystemet lämna ut uppgifter till insi-
derregister över ägande och till register över 
privata transaktioner som görs av sådana per-
soner med inflytande som avses i 7 kap. 11 § 
3 mom. i lagen om investeringstjänster.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Tystnadsplikt

— — — — — — — — — — — — — —
Värdepapperscentraler har trots bestäm-

melserna om tystnadsplikt rätt att ur värde-
andelssystemet lämna ut uppgifter till insi-
derregister över ägande och till register över 
privata transaktioner som görs av sådana per-
soner med inflytande som avses i 7 kap. 2 § 2 
mom. i lagen om investeringstjänster.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .
En sådan årlig rapport som avses i 2 kap. 

16 § 2 mom. i den lag som gällde när denna 
lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas 
till Finansinspektionen för år 2017.

—————
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12. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avveckl-
ingssystem

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

(1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 768/2012, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförplik-
telser som är förknippade med

1) handel med finansiella instrument enligt 
1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) samt andra därmed jämförbara 
värdepapper och derivatinstrument, eller 
— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförplik-
telser som är förknippade med 

1) handel med finansiella instrument enligt 
1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) samt andra därmed jämförbara 
värdepapper och derivatinstrument, eller
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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13. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i 

lag 623/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Definitioner

— — — — — — — — — — — — — —
Med institut avses i denna lag

— — — — — — — — — — — — — —
3) kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § och finan-

siella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinsti-
tutslagen, värdepappersföretag enligt 1 kap. 9 
§ 1 mom. 1 punkten i lagen om investerings-
tjänster (747/2012), fondbolag enligt 2 § 1 
mom. 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 
2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om placerings-
fonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt 2 
kap. 2 §, förvaringsinstitut enligt 14 kap. 1 § 
och särskilda förvaringsinstitut enligt 14 kap. 
3 § i lagen om förvaltare av alternativa inve-
steringsfonder (162/2014), försäkringsbolag 
enligt 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen 
(521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag 
enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäk-
ringsbolag (354/1997) och försäkringsför-
eningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om 
försäkringsföreningar (1250/1987),
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Definitioner

— — — — — — — — — — — — — —
Med institut avses i denna lag 

— — — — — — — — — — — — — —
3) kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § och finan-

siella institut enligt 1 kap. 11 § i kreditinsti-
tutslagen, värdepappersföretag enligt 1 kap. 
13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012), fondbolag enligt 2 § 
1 mom. 3 punkten och förvaringsinstitut en-
ligt 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om place-
ringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt 
2 kap. 2 §, förvaringsinstitut enligt 14 kap. 1 
§ och särskilda förvaringsinstitut enligt 14 
kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (162/2014), försäkrings-
bolag enligt 1 kap. 1 § i försäkringsbolagsla-
gen (521/2008), arbetspensionsförsäkrings-
bolag enligt 1 § i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997) och försäkrings-
föreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen 
om försäkringsföreningar (1250/1987),
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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14. 

Lag 

om ändring av 5 a § i lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 

350/2017, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

Förvaltningskonto

5 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Ett förvaltningskonto kan innehas av en 
värdepapperscentral, en centralbank eller en 
kontoförvaltare. Som kontoinnehavare kan 
värdepapperscentralen godkänna också ett 
sådant kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som har rätt att tillhandahålla förvaring 
av finansiella instrument som en investe-
ringstjänst, ett utländskt samarbetsorgan en-
ligt 2 kap. 10 § i lagen om värdeandelssyste-
met och om clearingverksamhet eller någon 
annan sådan utländsk organisation som står 
under tillräcklig offentlig tillsyn och vars fi-
nansiella verksamhetsbetingelser och förvalt-
ning uppfyller kraven på en tillförlitlig sköt-
sel av uppgifterna.
— — — — — — — — — — — — — —

Förvaltningskonto

5 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Ett förvaltningskonto kan innehas av en 
värdepapperscentral, en centralbank eller en 
kontoförvaltare. Som kontoförvaltare kan 
värdepapperscentralen godkänna också ett 
sådant kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som har rätt att tillhandahålla förvaring 
av finansiella instrument enligt lagen om in-
vesteringstjänster (747/2012), ett utländskt 
samarbetsorgan enligt 2 kap. 10 § i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet eller någon annan sådan utländsk or-
ganisation som står under tillräcklig offentlig 
tillsyn och vars finansiella verksamhetsbe-
tingelser och förvaltning uppfyller kraven på 
en tillförlitlig skötsel av uppgifterna.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

RP 151/2017 rd



509

15. 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om värdepapperskonton

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdepapperskonton (750/2012) 1 § 2 mom. och 2 § 1 och 2 punkten, av 

dem 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 351/2017, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna lag föreskrivs om värde-

papper tillämpas på värdepapper som avses i 
värdepappersmarknadslagen (746/2012) och i 
tillämpliga delar på andra finansiella instru-
ment som avses i 1 kap. 10 § i lagen om in-
vesteringstjänster (747/2012).
— — — — — — — — — — — — — —

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som i denna lag föreskrivs om värde-

papper ska tillämpas på värdepapper som av-
ses i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 
och i tillämpliga delar på andra finansiella in-
strument som avses i 1 kap. 14 § i lagen om 
investeringstjänster (747/2012). 
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

2) förvarare den som bedriver förvaring 
enligt 2 kap. 1 § eller 2 § 1 eller 4 mom. i la-
gen om investeringstjänster,

— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

2) förvarare företag som avses i 2 kap. 1 § 
1 mom. eller 2 § 1 eller 4 mom. i lagen om 
investeringstjänster (747/2012) och som be-
driver förvaring i form av sådana sidotjäns-
ter som lagen tillåter eller som en sådan kon-
toförvaltare av kapitalförvaltningskonto som 
avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton 
(827/1991), 
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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16. 

Lag 

om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 3 

§ 1 mom. 18 punkten och 6 § 3 mom. 6 punkten, 7 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12 kap. 2 § 1 mom. 
3 punkten och 18 kap. 2 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

18) tredjeländers värdepappersföretag ut-
ländska värdepappersföretag enligt 1 kap. 9 § 
i lagen om investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

18) tredjeländers värdepappersföretag ut-
ländska värdepappersföretag enligt 1 kap. 13
§ i lagen om investeringstjänster, 
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Lagens syften och allmänna tillämpnings-
principer

— — — — — — — — — — — — — —
Vid tillämpning av denna lag ska verket i 

fråga om institut och i fråga om företag som 
avses i 1 § 2 mom. beakta bland annat
— — — — — — — — — — — — — —

6) företagets investeringstjänster i enlighet 
med 11 § i lagen om investeringstjänster.

6 §

Lagens syften och allmänna tillämpnings-
principer

— — — — — — — — — — — — — —
Vid tillämpning av denna lag ska verket i 

fråga om institut och i fråga om företag som 
avses i 1 § 2 mom. beakta bland annat 
— — — — — — — — — — — — — —

6) företagets investeringstjänster i enlighet 
med 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjäns-
ter.

7 kap.

Allmänna principer för resolutionsverktyg

6 §

Tillämpning av bestämmelserna om ägartill-
syn

När skulder konverteras till aktier eller an-
delar på det sätt som avses i 8 kap. eller när 

7 kap.

Allmänna principer för resolutionsverktyg

6 §

Tillämpning av bestämmelserna om ägartill-
syn

När skulder konverteras till aktier eller an-
delar på det sätt som avses i 8 kap. eller när 
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aktier eller andelar överförs med stöd av 9 
kap., tillämpas 3 kap. i kreditinstitutslagen, 7 
kap. 14 § i lagen om investeringstjänster och 
32 a—32 c § i lagen om Finansinspektionen, 
om inte något annat föreskrivs nedan i denna 
paragraf.
— — — — — — — — — — — — — —

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
kreditinstitutslagen och i lagen om investe-
ringstjänster kan verket med stöd av be-
stämmelserna i 8 och 9 kap. i denna lag över-
föra aktier och andelar innan Europeiska 
centralbanken har fattat beslut enligt 3 kap. 2 
§ 2 mom. i kreditinstituts-lagen eller Finans-
inspektionen har beviljat tillstånd enligt 7 
kap. 15 § 2 mom. i lagen om investerings-
tjänster. Verket har emellertid uteslutande 
rätt att utöva de rättigheter som är förenade 
med aktierna och andelarna till dess att Euro-
peiska centralbanken har fattat sitt beslut el-
ler Finansinspektionen har beviljat nämnda 
tillstånd eller har beslutat om den förbjuder 
överlåtelsen av aktierna eller andelarna eller 
till utgången av den tidsfrist som avses i 32 b 
§ i lagen om Finansinspektionen.

aktier eller andelar överförs med stöd av 9 
kap., tillämpas 3 kap. i kreditinstitutslagen, 6 
a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster och 
32 a—32 c § i lagen om Finansinspektionen, 
om inte något annat föreskrivs nedan i denna 
paragraf.
— — — — — — — — — — — — — —

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
kreditinstitutslagen och i lagen om investe-
ringstjänster kan verket med stöd av be-
stämmelserna i 8 och 9 kap. i denna lag över-
föra aktier och andelar innan Europeiska 
centralbanken har fattat beslut enligt 3 kap. 2 
§ 2 mom. i kreditinstitutslagen eller Finans-
inspektionen har beviljat tillstånd enligt 6 a 
kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjäns-
ter. Verket har emellertid uteslutande rätt att 
utöva de rättigheter som är förenade med ak-
tierna och andelarna till dess att Europeiska 
centralbanken har fattat sitt beslut eller Fi-
nansinspektionen har beviljat nämnda till-
stånd eller har beslutat om den förbjuder 
överlåtelsen av aktierna eller andelarna eller 
till utgången av den tidsfrist som avses i 32 b
§ i lagen om Finansinspektionen. 

12 kap.

Verkets befogenheter

2 §

Kompletterande befogenheter

Verket har, när det utövar resolutionsbefo-
genheter enligt 8—11 kap., rätt att
— — — — — — — — — — — — — —

3) kräva att Finansinspektionen avbryter 
handeln med finansiella instrument i ett insti-
tut som har ställts under resolutionsförvalt-
ning eller skjuter upp upptagandet till handel 
på en sådan reglerad marknad som avses i 2 § 
6 punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument (748/2012),
— — — — — — — — — — — — — —

12 kap. 

Verkets befogenheter

2 §

Kompletterande befogenheter

Verket har, när det utövar resolutionsbefo-
genheter enligt 8—11 kap., rätt att 
— — — — — — — — — — — — — —

3) kräva att Finansinspektionen avbryter 
handeln med finansiella instrument i ett insti-
tut som har ställts under resolutionsförvalt-
ning eller skjuter upp upptagandet till handel 
på en sådan reglerad marknad som avses i 1 
kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel 
med finansiella instrument (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —

18 kap.

Administrativa påföljder

2 §

Påförande och verkställighet av administra-

18 kap. 

Administrativa påföljder

2 §

Påförande och verkställighet av administra-

RP 151/2017 rd



512

tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder 
samt om behandling av ärenden som gäller 
dem i marknadsdomstolen.

tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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17. 

Lag 

om ändring av 7 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 7 kap. 10 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

Särskilda bestämmelser

10 §

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs hur administrativa påföljder påförs, 
offentliggörs, verkställs och behandlas i 
marknadsdomstolen.

7 kap. 

Särskilda bestämmelser

10 §

Påförande och verkställighet av administra-
tiva påföljder

I 4 kap. i lagen om Finansinspektionen fö-
reskrivs om påförande, offentliggörande och 
verkställighet av administrativa påföljder. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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18. 

Lag 

om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 2 

punkten och 3 § 3 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § 1 mom. 2 punkten i lag 763/2012 och 
3 § 3 mom. 1 punkten i lag 622/2014, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

2) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 9 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) och motsvarande ut-
ländska värdepappersföretag,
— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

2) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 1 kap. 13 § i lagen om inve-
steringstjänster (747/2012) och motsvarande 
utländska värdepappersföretag, 
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Finans- och försäkringskonglomerat

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 2 
§ i lagen om investeringstjänster eller 1 kap. 
10 § i försäkringsbolagslagen avsedd annan 
betydande bindning än en sådan som avses 
ovan i denna paragraf samt av dylika företags 
dotterföretag och ägarintresseföretag, förut-
satt att minst ett av de reglerade företagen är 
ett företag i finansbranschen, att minst ett är 
ett företag i försäkringsbranschen och att den 
sammanräknade andel som företagen i fi-
nans- och försäkringsbranschen samt den an-
del som företagen i båda branscherna var för 
sig innehar är betydande vid beräkning enligt 
4 §,
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Finans- och försäkringskonglomerat

— — — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som bestäms i denna paragraf 

bildas ett konglomerat av 
1) reglerade företag mellan vilka det finns 

en i 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 
26 § 15 punkten i lagen om investeringstjäns-
ter eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen 
avsedd annan betydande bindning än en så-
dan som avses ovan i denna paragraf samt av 
dylika företags dotterföretag och ägarintres-
seföretag, förutsatt att minst ett av de regle-
rade företagen är ett företag i finans-
branschen, att minst ett är ett företag i försäk-
ringsbranschen och att den sammanräknade 
andel som företagen i finans- och försäk-
ringsbranschen samt den andel som företagen 
i båda branscherna var för sig innehar är be-
tydande vid beräkning enligt 4 §,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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19. 

Lag 

om ändring av 3 § i betaltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 179/2014, som föl-

jer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Betalningstransaktioner utanför tillämp-
ningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande 
betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser för-
valtning, inlösen eller försäljning av värde-
papper och som genomförs av värdepappers-
företag, kreditinstitut, sådana fondföretag, 
fondbolag och AIF-förvaltare som tillhanda-
håller investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i 
lagen om investeringstjänster (747/2012) och 
företag som avses i 3 punkten eller andra fö-
retag som kan förvara värdepapper, 
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Betalningstransaktioner utanför tillämp-
ningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande 
betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser för-
valtning, inlösen eller försäljning av värde-
papper och som genomförs av värdepappers-
företag, kreditinstitut, sådana fondföretag, 
fondbolag och AIF-förvaltare som tillhanda-
håller investeringstjänster enligt 1 kap. 15 § i 
lagen om investeringstjänster (747/2012) och 
företag som avses i 3 punkten eller andra fö-
retag som kan förvara värdepapper,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  . 

—————
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20. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 

180/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Betalningstransaktioner utanför tillämp-
ningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande 
betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser egen-
domsförvaltning eller inlösen eller försälj-
ning av värdepapper och som genomförs av 
värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana 
fondföretag, fondbolag och AIF-förvaltare 
som tillhandahåller investeringstjänster enligt 
1 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) och personer som avses i 3 punk-
ten eller andra företag som kan förvara vär-
depapper,
— — — — — — — — — — — — — —

3 § 

Betalningstransaktioner utanför tillämp-
ningsområdet

Denna lag ska inte tillämpas på följande 
betalningstransaktioner:
— — — — — — — — — — — — — —

4) betalningstransaktioner som avser egen-
domsförvaltning eller inlösen eller försälj-
ning av värdepapper och som genomförs av 
värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana 
fondföretag, fondbolag och AIF-förvaltare 
som tillhandahåller investeringstjänster enligt 
1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster 
(747/2012) och personer som avses i 3 punk-
ten eller andra företag som kan förvara vär-
depapper,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  . 

—————
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21. 

Lag 

om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 

1 kap. 2 § 1 mom. 16 punkten och 4 § 16 a-punkten, samt
fogas till 9 kap. 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på
— — — — — — — — — — — — — —

16) personer som affärs- eller yrkesmäss-
igt tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 
1—7 punkten i lagen om investeringstjänster 
(747/2012),
— — — — — — — — — — — — — —

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på 
— — — — — — — — — — — — — —

16) personer som affärs- eller yrkesmässigt 
tillhandahåller tjänster enligt 2 kap. 3 § 1 
mom. 1—8 punkten i lagen om investerings-
tjänster (747/2012), 
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

16) finansiellt institut
a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 9 § 

i lagen om investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

16) finansiellt institut
a) ett värdepappersföretag enligt 1 kap. 13

§ i lagen om investeringstjänster,
— — — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §

Överklagande

— — — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Särskilda bestämmelser

4 § 

Överklagande 

— — — — — — — — — — — — — —
Finansinspektionens beslut får överklagas 

genom besvär på det sätt som föreskrivs i 73 
§ i lagen om Finansinspektionen.
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———
Denna lag träder i kraft den     20  . 
På besvärsärenden som inletts när denna 

lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser 
som gällde när lagen trädde i kraft. 

—————
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22. 

Lag 

om ändring av 3 och 19 § i lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 3 § 1 mom. 4 punkten och 19 §, sådana de 

lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten i lag 766/2012 och 19 § i lag 164/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

4) derivatinstrument derivatinstrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument (748/2012) eller på någon annan re-
glerad marknadsplats som fungerar fortlö-
pande samt är erkänd och öppen för allmän-
heten samt andra derivatinstrument vilkas 
underliggande tillgångar är värdepapper, va-
lutor, räntesatser, derivatinstrumet, fastighet-
er, fastighetsvärdepapper, annan egendom el-
ler index som beskriver prisutvecklingen för 
de underliggande tillgångarna,
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

4) derivatinstrument derivatinstrument som 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument (   /   ) eller på någon annan reglerad 
marknadsplats som fungerar fortlöpande 
samt är erkänd och öppen för allmänheten 
samt andra derivatinstrument vilkas under-
liggande tillgångar är värdepapper, valutor, 
räntesatser, derivatinstrument, fastigheter, 
fastighetsvärdepapper, annan egendom eller 
index som beskriver prisutvecklingen för de 
underliggande tillgångarna,
— — — — — — — — — — — — — —

19 §

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmark-
nadslagen, om inte något annat föreskrivs i 
detta kapitel, 2 eller 11 § i denna lag, 7, 12 
och 13 kap. i lagen om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder eller 4 kap. i lagen 
om handel med finansiella instrument.

19 §

Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare 
tillämpas 3—10 kap. i värdepappersmark-
nadslagen, om inte något annat föreskrivs i 
detta kapitel eller i 2 eller 11 § i denna lag, i
7, 12 och 13 kap. i lagen om förvaltare av al-
ternativa investeringsfonder eller 5 kap. i la-
gen om handel med finansiella instrument. 

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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23. 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 6 § 1 mom. 2 punkten, sådan 

den lyder i lag 767/2012, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att 
sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska 
de placeras för den som har rätt till sparmed-
len och i dennes namn samt på det sätt som 
närmare framgår av sparavtalet, i ett eller 
flera av följande placeringsobjekt:
— — — — — — — — — — — — — —

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (746/2012) och 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
enligt lagen om handel med finansiella in-
strument (748/2012) eller på en multilateral 
handelsplattform enligt den lagen eller där-
med jämförlig handel utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och där emit-
tenten ska iaktta informationsskyldigheten 
enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknadsla-
gen eller 4 kap. 2 § i lagen om handel med 
finansiella instrument eller därmed jämförlig 
informationsskyldighet,
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att 
sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska 
de placeras för den som har rätt till sparmed-
len och i dennes namn samt på det sätt som 
närmare framgår av sparavtalet, i ett eller 
flera av följande placeringsobjekt:
— — — — — — — — — — — — — —

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i 
värdepappersmarknadslagen (746/2012) och 
är föremål för handel på en reglerad marknad 
som avses i lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ) eller på en multilateral 
handelsplattform enligt den lagen eller där-
med jämförlig handel utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och där emit-
tenten ska iaktta informationsskyldigheten 
enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknadsla-
gen eller enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel 
med finansiella instrument eller därmed jäm-
förlig informationsskyldighet,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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24. 

Lag 

om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen (1141/2015) 1 kap. 2 § 8 punkten, 6 kap. 9 § 5 mom. och 9 kap. 3 § 

2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 622/2016, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

8) sammanslutning som är föremål för 
handel på en reglerad marknad en samman-
slutning vars värdepapper har upptagits till 
handel på en sådan reglerad marknad som 
avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med fi-
nansiella instrument (748/2012),
— — — — — — — — — — — — — —

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

2 §

Definitioner

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —

8) sammanslutning som är föremål för 
handel på en reglerad marknad en samman-
slutning vars värdepapper har tagits upp till 
handel på en sådan reglerad marknad som 
avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument (   /   ), 
— — — — — — — — — — — — — —

6 kap.

Godkännande och registrering

9 §

Revisorsregistret

— — — — — — — — — — — — — —
I registret antecknas uppgifter också om en 

revisor som har godkänts och registrerats i en 
annan stat än en EES-stat och som avger en 
revisionsberättelse om ett bokslut eller ett 
koncernbokslut samt om en verksamhetsbe-
rättelse för en sammanslutning som har regi-
strerats i en annan stat än en EES-stat, om 
sammanslutningens värdepapper är föremål 
för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § 4 
punkten i lagen om handel med finansiella 
instrument. Den som ska registreras ska dess-
sutom uppfylla de förutsättningar i fråga om 
yrkeskunskap, revisionssammanslutningens 
förvaltning, utförande av revision och offent-

6 kap.

Godkännande och registrering

9 §

Revisorsregistret

— — — — — — — — — — — — — —
I registret antecknas uppgifter också om en 

revisor som har godkänts och registrerats i en 
annan stat än en EES-stat och som avger en 
revisionsberättelse om ett bokslut eller ett 
koncernbokslut samt om en verksamhetsbe-
rättelse för en sammanslutning som har regi-
strerats i en annan stat än en EES-stat, om 
sammanslutningens värdepapper är föremål 
för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § 1 
mom. 7 punkten i lagen om handel med fi-
nansiella instrument. Den som ska registreras 
ska dessutom uppfylla de förutsättningar i 
fråga om yrkeskunskap, revisionssamman-
slutningens förvaltning, utförande av revision 
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liggörande av uppgifter om vilka det utfärdas 
närmare bestämmelser genom förordning av 
statsrådet. Registreringen gäller inte en revi-
sor i en sådan sammanslutning av vars vär-
depapper endast sådana icke-aktierelaterade 
värdepapper är upptagna till handel på en re-
glerad marknad vilkas nominella värde eller 
bokföringsmässiga motvärde per enhet är 
minst

1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan 
valuta som på emissionsdagen motsvarar 
detta om emissionen har skett före den 31 
december 2010, eller

2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan 
valuta som på emissionsdagen motsvarar 
detta om emissionen har skett den 31 decem-
ber 2010 eller därefter.
— — — — — — — — — — — — — —

och offentliggörande av uppgifter om vilka 
det utfärdas närmare bestämmelser genom 
förordning av statsrådet. Registreringen gäl-
ler inte en revisor i en sådan sammanslutning 
av vars värdepapper endast sådana icke-
aktierelaterade värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad vilkas nomi-
nella värde eller bokföringsmässiga motvärde 
per enhet är minst

1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan 
valuta som på emissionsdagen motsvarar 
detta om emissionen har skett före den 31 
december 2010, eller

2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan 
valuta som på emissionsdagen motsvarar 
detta om emissionen har skett den 31 decem-
ber 2010 eller därefter.
— — — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndig-
hetssamarbete

3 §

Internationellt tillsynssamarbete

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också 

när handlingar som behövs med tanke på till-
synen överlämnas till tillsynsorganet i en an-
nan stat än en EES-stat som med stöd av lag 
sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, 
om

1) handlingarna hänför sig till revision i en 
sammanslutning som upprättar koncernbok-
slut i staten i fråga eller vars värdepapper i 
den staten har upptagits till handel på en 
marknad som motsvarar den reglerade mark-
nad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen 
om handel med finansiella instrument och 
om skyddet av sammanslutningens affärsin-
tressen inte äventyras på grund av detta,
— — — — — — — — — — — — — —

9 kap.

Utlämnande av uppgifter samt myndig-
hetssamarbete

3 §

Internationellt tillsynssamarbete

— — — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också 

när handlingar som behövs med tanke på till-
synen överlämnas till tillsynsorganet i en an-
nan stat än en EES-stat som med stöd av lag 
sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, 
om

1) handlingarna hänför sig till revision i en 
sammanslutning som upprättar koncernbok-
slut i staten i fråga eller vars värdepapper i 
den staten har upptagits till handel på en 
marknad som motsvarar den reglerade mark-
nad som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten
i lagen om handel med finansiella instrument 
och om skyddet av sammanslutningens af-
färsintressen inte äventyras på grund av detta,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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25. 

Lag 

om ändring av 15 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 5 mom. och 17 § 12 mom., såd-

ana de lyder i lag 773/2012, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

15 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska 

lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgif-
ter också om derivatinstrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument 
(748/2012) eller på en annan reglerad och 
myndighetsövervakad marknad och om såd-
ana derivatinstrument som avses i 1 kap. 10 § 
1 mom. 3—9 punkten i lagen om investe-
ringstjänster och om andra derivatinstrument 
samt om avtalsparterna.
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Uppgiftsskyldiga som avses i 4 mom. ska 

lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgif-
ter också om derivatinstrument som är före-
mål för handel på en reglerad marknad enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (   
/   ) eller på en annan reglerad och myndig-
hetsövervakad marknad och om sådana deri-
vatinstrument som avses i 1 kap. 14 § 3—9 
punkten i lagen om investeringstjänster och 
om andra derivatinstrument samt om avtals-
parterna.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-

sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en reglerad och myndighetsö-
vervakad marknad i Finland eller utomlands 
ska meddela Skatteförvaltningen att värde-
papperen tagits upp till handel samt om han-
deln flyttats från en marknad till en annan 
och om värdepapperen inte längre är föremål 
för handel på marknaden. Detsamma gäller 
när värdepapperen på bolagets ansökan eller 
med dess samtycke tas upp till handel på en 
multilateral handelsplattform enligt lagen om 
handel med finansiella instrument.

— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-

sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en reglerad och myndighetsö-
vervakad marknad i Finland eller utomlands 
ska underrätta Skatteförvaltningen om att 
värdepapperen tagits upp till handel, om att 
handeln flyttats från en marknad till en annan 
och att värdepapperen inte längre är föremål 
för handel på marknaden. Detsamma gäller 
när värdepapperen på bolagets ansökan eller 
med dess samtycke tas upp till handel på en 
multilateral eller på en organiserad handels-
plattform enligt lagen om handel med finan-
siella instrument.
— — — — — — — — — — — — — —
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———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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26. 

Lag 

om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 34 § 1 mom. 13 punkten, sådan den ly-

der i lag 184/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

34 §
Om inte något annat bestäms i lag, har in-

tressebevakaren inte rätt att på huvudman-
nens vägnar utan förmyndarmyndighetens 
tillstånd
— — — — — — — — — — — — — —

13) bevilja penninglån eller mot vederlag 
förvärva i 1 kap 10 § i lagen om investerings-
tjänster (747/2012) avsedda finansiella in-
strument eller andelar i sammanslutningar, 
med följande undantag:

a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som 
har koncession i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet,

b) förvärva masskuldebrev som staten, 
landskapet Åland, en kommun eller en sam-
kommun har emitterat,

c) förvärva värdepapper som är föremål för 
handel på en sådan börs, reglerad marknad 
eller multilateral handelsplattform som avses 
i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument (748/2012),

d) förvärva andelar i placeringsfonder som 
är förenliga med det fondföretagsdirektiv 
som avses i 2 § 9 punkten i lagen om place-
ringsfonder (48/1999) och som är registre-
rade i Finland eller i utländska fondföretag 
som avses i 128 § 1 mom. i lagen om place-
ringsfonder och som i enlighet med 2 mom. i 
nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar 
i Finland,

e) förvärva andelar i en sådan AIF-fond en-
ligt lagen om förvaltare av alternativa inve-
steringsfonder (162/2014) av vars kapital en-
ligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdede-
lar är placerade i sådana insättningar, mass-
kuldebrev eller värdepapper som avses i un-
derpunkterna a, b och c och vars andelar i en-
lighet med 13 kap. i den lagen kan erbjudas 
icke-professionella kunder,

f) förvärva sådana finansiella instrument 

34 §
Om inte något annat bestäms i lag, har in-

tressebevakaren inte rätt att på huvudman-
nens vägnar utan förmyndarmyndighetens
tillstånd
— — — — — — — — — — — — — —

13) bevilja penninglån eller mot vederlag 
förvärva i 1 kap. 14 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) avsedda finansiella 
instrument eller andelar i sammanslutningar, 
med följande undantag:

a) sätta in medel hos ett kreditinstitut som 
har koncession i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet,

b) förvärva obligationer som staten, land-
skapet Åland, en kommun eller en samkom-
mun har emitterat,

c) förvärva värdepapper som är föremål för 
handel på en sådan börs, reglerad marknad 
eller multilateral handelsplattform som avses 
i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument (   /   ),

d) förvärva andelar i placeringsfonder som 
är förenliga med det fondföretagsdirektiv 
som avses i 2 § 9 punkten i lagen om place-
ringsfonder (48/1999) och som är registre-
rade i Finland eller i utländska fondföretag 
som avses i 128 § 1 mom. i lagen om place-
ringsfonder och som i enlighet med 2 mom. i 
nämnda 128 § får marknadsföra sina andelar 
i Finland,

e) förvärva andelar i en sådan AIF-fond en-
ligt lagen om förvaltare av alternativa inve-
steringsfonder (162/2014) av vars kapital en-
ligt fondens stadgar alltid minst tre fjärdede-
lar är placerade i sådana insättningar, obligat-
ioner eller värdepapper som avses i under-
punkterna a, b och c och vars andelar i enlig-
het med 13 kap. i den lagen kan erbjudas 
icke-professionella kunder,

f) förvärva sådana finansiella instrument 
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som kan jämföras med finansiella instrument 
enligt underpunkterna a—e och som anges 
genom förordning av justitieministeriet,

g) förvärva sådana aktier och andelar som i 
huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter 
eller tjänster som vanligen används i hushåll, 
om andelen inte är förenad med personligt 
ansvar för sammanslutningens skulder.
— — — — — — — — — — — — — —

som kan jämföras med finansiella instrument 
enligt underpunkterna a—e och som anges 
genom förordning av justitieministeriet,

g) förvärva sådana aktier och andelar som i 
huvudsak medför rätt att erhålla nyttigheter 
eller tjänster som vanligen används i hushåll, 
om andelen inte är förenad med personligt 
ansvar för sammanslutningens skulder.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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27. 

Lag 

om upphävande av 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Konkurrens- och tillsynsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som kon-
kurrens- och tillsynsärenden de ärenden som 
hör till dess behörighet enligt
— — — — — — — — — — — — — —

7) lagen om Finansinspektionen 
(878/2008), 
— — — — — — — — — — — — — —

1 §
Genom denna lag upphävs 1 kap. 2 § 1 

mom. 7 punkten i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013), sådan den lyder i 
lag 23/2014.

(1 mom. 7 punkt upphävs)

2 §
Denna lag träder i kraft den     20  .
Ärenden som inletts vid marknadsdomsto-

len när denna lag träder i kraft ska behand-
las med iakttagande av de bestämmelser som 
gällde när denna lag trädde i kraft. 

—————
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28.

Lag

om ändring av 7 kap. 9 § och 7 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 7 kap. 9 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan den lyder i lagarna 746/2010 

och 851/2016, ett nytt 3 mom. samt till 7 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 851/2016, ett nytt 2 
mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

Konsumentkrediter

9 §

Information som ska lämnas innan ett kredit-
avtal ingås

— — — — — — — — — — — — — —

7 kap.

Konsumentkrediter

9 §

Information som ska lämnas innan ett kredit-
avtal ingås

— — — — — — — — — — — — — —
Om avsikten är att i ett kreditavtal hänvisa 

till ett sådant referensvärde som definieras i 
artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1011 om index som 
används som referensvärden för finansiella 
instrument och finansiella avtal eller för att 
mäta investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 
2014/17/EU och förordning (EU) nr 
596/2014, ska kreditgivaren och kreditför-
medlaren dessutom med ett separat dokument 
informera konsumenten om referensvärdet 
och administratörens namn samt om vilka 
konsekvenser användningen av referensvär-
det eventuellt har för konsumenten. 

7 a kap. 

Konsumentkrediter som har samband 
med bostadsegendom

4 §

Allmän informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —

7 a kap. 

Konsumentkrediter som har samband 
med bostadsegendom

4 §

Allmän informationsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —
Om det i samband med krediter som er-

bjuds av en kreditgivare eller en kreditför-
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medlare hänvisas till ett sådant referens-
värde som definieras i artikel 3.1.3 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1011 om index som används om refe-
rensvärden för finansiella instrument och fi-
nansiella avtal eller för att mäta investe-
ringsfonders resultat, och om ändring av di-
rektiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och 
förordning (EU) nr 596/2014, ska av den in-
formation som avses i 1 mom. framgå också 
referensvärdet och administratörens namn 
samt vilka konsekvenser användningen av re-
ferensvärdet eventuellt har för konsumenten.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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29.

Lag

om ändring av 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 9 § 4 mom., sådant det 

lyder i lag 616/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

Bokslut och revision

— — — — — — — — — — — — — —
Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska 

hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 
mom. framlagd för allmänheten och ge ko-
pior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 
11 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. 
Över centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten samt deras dotterföretag ska en kon-
soliderad delårsrapport och årsrapport upp-
rättas med iakttagande av 2 mom. samt 12 
kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Centralinsti-
tutets medlemskreditinstitut ska i enlighet 
med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på be-
gäran ge kopior av den konsoliderade delårs-
rapporten.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Bokslut och revision

— — — — — — — — — — — — — —
Centralinstitutets medlemskreditinstitut ska 

hålla en kopia av det bokslut som avses i 2 
mom. framlagd för allmänheten och ge ko-
pior av bokslutet med iakttagande av 12 kap. 
11 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen. 
Över centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten samt deras dotterföretag ska en kon-
soliderad halvårsrapport och årsrapport upp-
rättas med iakttagande av 2 mom. samt 12 
kap. 12 § i kreditinstitutslagen. Centralinsti-
tutets medlemskreditinstitut ska i enlighet 
med 12 kap. 11 § i kreditinstitutslagen på be-
gäran ge kopior av den konsoliderade halv-
årsrapporten.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————
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