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L a g

945/2015

om ändring av 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) 8 kap. 5 §,

sådan den lyder delvis ändrad i lag 256/2013, som följer:

8 kap.

Särskilda bestämmelser

5 §

Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med
stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om bevil-
jande av verksamhetstillstånd för en värde-
papperscentral, ett i 2 kap. 23 § avsett beslut
om fastställelse av värdepapperscentralens
regler, ett i 3 kap. 1 § avsett beslut om bevil-
jande av verksamhetstillstånd för en clearing-

organisation eller ett i 3 kap. 5 § avsett beslut
om fastställelse av clearingorganisationens
regler eller ett i 4 kap. 1 § avsett beslut om
beviljande av verksamhetstillstånd för en
central motpart inte har meddelats inom den
föreskrivna 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. Finansmini-
steriet ska underrätta besvärsmyndigheten om
beslutet, om detta har meddelats efter att
besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om an-
förande och behandling av besvär finns i
förvaltningsprocesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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