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eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun

lain (1084/1999) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n 4 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat,
2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 768/2012, 6 §:n 4 momentti laissa 1369/2010 ja 9 § laissa
1248/2011, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä
laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää:

1) jota keskuspankki, luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n
1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta an-
netun lain (749/2012) 1 luvun 3 §:n 8 koh-
dassa tarkoitettu selvitysyhteisö tai edellä
mainittuja vastaava ulkomainen yhteisö yllä-
pitää yksin tai yhdessä muiden tässä koh-
dassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa; tai
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Nettoutus luottolaitoksen maksukyvyttömyys-
menettelyssä

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään talletuspan-

kin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämi-

sestä, sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 19 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen
toiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen.

9 §

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyt-
tömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksuky-
vyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen
tuomioistuimen tai muun viranomaisen on
välittömästi ilmoitettava päätöksestään val-
tiovarainministeriölle, Finanssivalvonnalle ja
Suomen Pankille. Finanssivalvonnan on vii-
pymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen
selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan
järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle ja muiden Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle
ilmoittamille asianomaisille viranomaisille.

Finanssivalvonnan on saatuaan tiedon Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
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sijaitsevan selvitysjärjestelmän osapuolen
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta il-
moitettava siitä viipymättä niille Finanssival-
vonnasta annetun lain (878/2008) 4 ja 5 §:ssä
tarkoitetuille, joiden etuun tai oikeuteen tie-

dolla voi olla merkitystä, sekä tarvittaessa
valtiovarainministeriölle ja Suomen Pankille.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elo-
kuuta 2014.
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