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L a g

Nr 321

om ändring av värdepappersmarknadslagen

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 1 § 1 mom.,

3 kap. 3 § 1 mom., 4 kap. 5 a §, 7 kap. 1 § 2 mom. och 3 § 1 mom. samt 10 kap. 3 §
1 mom.,

av dessa lagrum 3 kap. 3 § 1 mom., 7 kap. 1 § 2 mom. och 10 kap. 3 § 1 mom. sådana
de lyder i lag 581/1996 och 4 kap. 5 a § sådan den lyder i lag 1537/1995, samt

fogas till 1 kap. 4 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 581/1996,
ett nytt 2 mom., till lagen ett nytt 4 a kap. samt till 8 kap. en ny 2 a § och framför den en
ny mellanrubrik, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Denna lag gäller sättande av värdepapper i

omlopp bland allmänheten, omsättning av
värdepapper som har satts i omlopp och

clearingverksamhet samt offentlig handel
med värdepapper.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
— — — — — — — — — — — — —

I denna lag avses med
1) clearingverksamhet bestämmande och
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avveckling på parters vägnar av förpliktelser
som har uppkommit genom avslut vid of-
fentlig värdepappershandel. Med clearing-
verksamhet avses även bestämmande och
avveckling av förpliktelser vilka har upp-
kommit genom avslut eller överlåtelser utan
samband med offentlig handel och avser
värdepapper som har anslutits till vär-
deandelssystemet eller är föremål för offent-
lig handel, samt

2) clearingorganisation ett aktiebolag som
yrkesmässigt och regelbundet bedriver clear-
ingverksamhet för sådana företags räkning,
vilka har beviljats rätt att överlämna värde-
pappersavslut eller andra transaktioner till
clearing hos en clearingorganisation (clear-
ingmedlemmar).
— — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

3 §

En fondbörs får utöver sin fondbörsverk-
samhet ordna annan offentlig handel, i an-
slutning till omsättningen och förvaringen av
värdepapper tillhandahålla databehandlings-
tjänster samt utbildnings- och informations-
tjänster för utveckling av värdepappers- och
finansmarknaden. Fondbörsen får verka som
clearingmedlem och bedriva clearingorgani-
sationsverksamhet i enlighet med 4 a kap.
samt föra värdeandelsregister i enlighet med
lagen om värdeandelssystemet (826/1991).
Fondbörsen får dessutom i enlighet med la-
gen om handel med standardiserade optioner
och terminer (772/1988) bedriva options-
företagsverksamhet.
— — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Värdepappershandel och
värdepappersförmedling

5 a §
En värdepappersförmedlare skall organise-

ra förvaringen, hanteringen och clearingen
av kunders penningmedel och annan egen-
dom (kundmedel) som har anförtrotts för-
medlaren så att det inte finns risk för att de
sammanblandas med förmedlarens egna me-
del och tillgångar. Kundmedel skall förvaras
på ett säkert sätt och kunders penningmedel

skall sättas in på konto i en depositionsbank
eller i ett utländskt kreditinstituts filial, om
det inte skriftligen avtalas om annan pla-
cering. En värdepappersförmedlare som inte
är depositionsbank eller filial till ett ut-
ländskt kreditinstitut som har rätt att ta emot
depositioner, skall i sin bokföring hålla kun-
ders penningmedel åtskilda från sina egna
tillgångar.

En värdepappersförmedlare får utan hinder
av 5 § 1 mom. pantsätta en kunds värdepap-
per hos en clearingorganisation eller clear-
ingmedlem som säkerhet för uppfyllandet
av förpliktelser som kunden har ådragit sig
genom en värdepapperstransaktion.

En värdepappersförmedlare får för en
kunds räkning avtala om lån (värdepappers-
lån) och överföring av värdepapper i före-
ning med återköpsvillkor (repa), om för-
medlaren och kunden på förhand har ingått
ett skriftligt uppdragsavtal om användning
av kundens värdepapper för värdepapperslån
och repor. Om något annat inte avtalas med
kunden kan för dennes räkning ingås endast
sådana avtal om värdepapperslån eller repor,
vars villkor finansinspektionen har godkänt
och vilka i enlighet med 4 a kap. överläm-
nas till clearing hos en clearingorganisation
eller hos ett optionsföretag som avses i la-
gen om handel med standardiserade optioner
och terminer.

Finansinspektionen godkänner villkoren
för sådana återköpsavtal som avses i 47 b §
lagen angående stämpelskatt och för sådana
avtal om återköp och utlåning av värdepap-
per som avses i 6 § lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet. Godkännan-
de kan sökas av ett sådant tillsynsobjekt som
avses i 2 § lagen om finansinspektionen
(503/1993). Särskilt godkännande skall dock
inte sökas om villkoren för återköpsavtalet
eller avtalet om utlåning av värdepapper en-
ligt 3 kap. 4 § har fastställts som en del av
fondbörsens regler eller enligt 3 kap. 1 § 2
mom. lagen om handel med standardiserade
optioner och terminer har fastställts som en
del av optionsföretagets reglemente.

Finansinspektionen kan för att stärka för-
troendet för värdepappersmarknaden med-
dela närmare föreskrifter om förmedlares
skyldigheter när det gäller åtskiljning, för-
varing och hantering av kundmedel, pant-
sättning av kunders värdepapper samt tryg-
gande av kundernas ställning vid clearing-
verksamhet.
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4 a kap.

Clearingverksamhet

Koncessionsplikt

1 §
Clearingorganisationsverksamhet får inte

bedrivas utan vederbörande ministeriums
tillstånd.

Om clearing av standardiserade derivatin-
strument gäller lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer.

Koncession

2 §
Koncession för bedrivande av clearingor-

ganisationsverksamhet skall på ansökan be-
viljas ett finländskt aktiebolag vars ekono-
miska verksamhetsbetingelser uppfyller de
krav som kan ställas på en tillförlitlig clear-
ingorganisationsverksamhet och som i sin
verksamhet skall följa regler som ger inve-
sterare och clearingmedlemmar tillräckligt
skydd. Dessutom skall det på grundvalen av
tillgänglig utredning om organisationens
ägare, förvaltning och verksamhet kunna
säkerställas att clearingverksamheten bedrivs
på ett tillförlitligt sätt och att clearingorgani-
sationen leds med kompetens samt enligt
rationella och säkra affärsprinciper. Konces-
sion får emellertid inte beviljas om det stri-
der mot allmänt intresse att organisationen
inleder sin verksamhet.

Koncession kan beviljas sökande vars i sin
helhet inbetalda aktiekapital uppgår till
minst 30 miljoner mark. Om organisationen
till följd av sin övriga verksamhet måste
uppfylla annanstans i lag bestämda kapital-
krav, skall det krav som anges i detta mo-
ment uppfyllas utöver de kraven.

Till ansökan skall fogas en detaljerad ut-
redning om organiseringen av clearingverk-
samheten, om den därmed sammanhängande
riskhanteringen samt om tryggandet av clear-
ingorganisationens likviditet. Vederbörande
ministerium kan på sökandens bekostnad in-
hämta särskild utredning för bedömning av
sådana frågor rörande ansökan eller clearing-
organisationens regler som förutsätter sär-
skild sakkunskap. Finlands Banks och fi-
nansinspektionens utlåtande skall inhämtas
om ansökan. Om organisationens verksam-
het kommer att omfatta clearing och av-
veckling av värdepapper som har anslutits

till värdeandelssystemet, skall utlåtande in-
hämtas vid behov också hos värdepappers-
centralen.

Vederbörande ministerium har rätt att, se-
dan det hört sökanden, bevilja koncession i
förening med begränsningar och villkor som
gäller clearingorganisationens verksamhet.

Återkallande av koncession samt begräns-
ning och avbrytande av clearingverksamhet

3 §
Vederbörande ministerium kan återkalla en

clearingorganisations koncession, om organi-
sationen i sin verksamhet väsentligt har åsi-
dosatt lag eller förordning eller sådana be-
stämmelser som en myndighet har utfärdat
med stöd därav. Koncessionen kan också
återkallas om organisationen i sin verksam-
het har brutit mot sin bolagsordning, sina
regler eller till koncessionen fogade villkor
eller begränsningar eller om villkoren för
koncession inte längre uppfylls. I stället för
att återkalla koncessionen kan vederbörande
ministerium begränsa clearingorganisatio-
nens verksamhet i enlighet med 2 mom., om
detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Vederbörande ministerium kan för viss tid
begränsa en clearingorganisations konces-
sionsenliga verksamhet om verksamheten
bedrivits med oskicklighet eller oförsiktighet
eller om det är uppenbart att organisationens
verksamhet äventyrar stabiliteten på finans-
marknaden eller investerarnas eller clearing-
medlemmarnas intressen.

Vederbörande ministerium kan på fram-
ställning av finansinspektionen bestämma att
en clearingorganisation skall avbryta sin
clearingverksamhet för viss tid eller tills vid-
are, om det förekommer sådana störningar i
clearingverksamheten att en fortsatt verk-
samhet kan skada investerarnas eller clear-
ingmedlemmarnas intressen. Vederbörande
ministerium har rätt att utfärda bestämmelser
om hur clearingverksamheten skall ordnas
under avbrott i clearingorganisationens verk-
samhet.

Clearingorganisationens regler

4 §
En clearingorganisation skall ha regler

som kompletterar vad som i denna lag be-
stäms om en clearingorganisations verksam-
het. Reglerna och ändringar i dem skall fast-
ställas av vederbörande ministerium. Innan
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reglerna eller ändringar av dem fastställs
skall ministeriet inhämta Finlands Banks och
finansinspektionens utlåtanden. Om organi-
sationens verksamhet kommer att omfatta
clearing av värdepapper som har anslutits till
värdeandelssystemet, skall utlåtande vid be-
hov inhämtas av värdepapperscentralen och
av den behöriga fondbörsen eller av någon
annan som ordnar offentlig handel för att
säkerställa att reglerna överensstämmer och
för att stärka förtroendet gentemot värdepap-
persmarknaden.

Reglerna kan fastställas om de beträffande
skyddet av investerarna och clearingmedlem-
marna innehåller tillräckliga föreskrifter om

1) vilka typer av värdepappersavslut eller
andra överlåtelser som clearingorganisatio-
nens verksamhet skall omfatta,

2) hur och när clearingverksamheten ord-
nas,

3) hur och på vilka grunder clearingmed-
lemskap beviljas och återkallas,

4) hur förpliktelser till följd av värdepap-
persavslut eller andra överlåtelser skall defi-
nieras vid clearingverksamheten,

5) hur förpliktelserna skall fastställas som
bindande för handelsparterna och clearing-
medlemmarna,

6) hur clearingorganisationen ansvarar för
att förpliktelserna fullgörs,

7) hur snabbt och på vilket sätt förpliktel-
serna skall fullgöras,

8) hur clearingorganisationens likviditet
skall tryggas,

9) hur de i 7 § angivna säkerheterna för
clearingverksamheten skall ställas,

10) hur förlustrisken i clearingverksam-
heten skall täckas,

11) hur clearingverksamheten skall ordnas
vid störningar eller i det fall att en clearing-
medlem åsidosätter sina förpliktelser till
följd av clearingverksamheten,

12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för
clearingverksamheten, samt

13) hur beslutsfattandet om kompletteran-
de regler är fördelat mellan styrelsen och
verkställande direktören.

Om en clearingorganisation i enlighet med
5 § 1 mom. 1 punkten bedriver clearing och
avveckling av avtal om värdepapperslån och
repor eller om clearingorganisationen gör
avräkning av parternas förpliktelser mot var-
andra i enlighet med lagen om vissa villkor
vid värdepappers- och valutahandel
(588/1997), skall föreskrifter om denna

verksamhet tas in i clearingorganisationens
regler.

Vederbörande ministerium kan bestämma
att reglerna skall ändras eller kompletteras.
Om ett viktigt allmänt intresse förutsätter att
det ordnas clearingverksamhet och om en
clearingorganisations regler eller en ändring
av dem inte har fastställts på grund av att
ansökan har avslagits eller av någon annan
orsak, kan vederbörande ministerium be-
stämma hur clearingverksamheten skall ord-
nas.

Clearingorganisationens affärsverksamhet

5 §
En clearingorganisation får utöver sådan

clearingorganisationsverksamhet som avses i
1 kap. 4 § 2 mom., under de förutsättningar
som anges i koncessionen,

1) cleara och avveckla avtal om värdepap-
perslån och repor som gäller i 4 kap. 5 a § 3
mom. definierade värdepapper, om finansin-
spektionen har godkänt avtalsvillkoren,

2) tillhandahålla databehandlingstjänster
för omsättning och förvaring av värdepapper
samt utbildnings-, informations- och databe-
handlingstjänster för utveckling av värdepap-
pers- och finansmarknaden,

3) bedriva en värdepapperscentrals verk-
samhet och föra värdeandelsregister enligt
lagen om värdeandelssystemet,

4) bedriva fondbörsverksamhet och ordna
annan offentlig handel med värdepapper
samt fungera som clearingmedlem enligt
denna lag, samt

5) bedriva optionsföretagsverksamhet en-
ligt lagen om handel med standardiserade
optioner och terminer.

En clearingorganisation får inte äga aktier
eller andelar i andra företag än sådana som
producerar tjänster som avses i denna para-
graf, om inte finansinspektionen av någon
särskild anledning beviljar undantag från
denna begränsning. Clearingorganisationen
får låta ett annat företag sköta uppgifter som
hör till clearingverksamheten som den defi-
nieras i reglerna. Clearingorganisationens
tillgångar skall placeras på ett säkert och
med tanke på organisationens likviditet be-
tryggande sätt.

En clearingorganisation får inte bedriva
annan verksamhet än sådan som avses i den-
na paragraf. Affärsverksamheten enligt den-
na paragraf får inte äventyra clearing-
verksamheten.
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Begränsning av inflytande

6 §
På en clearingorganisations stämma får

ingen rösta med mera än en tjugondedel av
det röstetal som är företrätt på stämman, om
inte statsrådet av särskilda skäl medger un-
dantag från denna begränsning.

Då det för att ett beslut vid stämman skall
vara giltigt krävs kvalificerad majoritet, be-
räknas majoriteten på grundvalen av rösträk-
ningen enligt 1 mom.

Om en clearingorganisation har sådan kon-
cession som avses i 3 kap. 2 § denna lag
eller 2 kap. 2 § lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer, skall på
organisationen tillämpas begränsningen en-
ligt denna paragraf, i stället för 3 kap. 8 §
denna lag eller 2 kap. 7 § lagen om handel
med standardiserade optioner och terminer.

Tryggande av
clearingorganisationsverksamheten

7 §
En clearingorganisation kan för att trygga

sin verksamhet med clearingmedlemmarna
avtala om delning av eventuella förluster av
clearingorganisationsverksamheten. En clear-
ingmedlems ansvar kan avtalas att inskrän-
kas till endast en del av clearingorganisatio-
nens verksamhet och en övre gräns sättas för
ansvaret. Avtalet skall fastställas av veder-
börande ministerium. Innan avtalet fastställs
skall ministeriet inhämta utlåtanden från Fin-
lands Bank och finansinspektionen. Om or-
ganisationens verksamhet omfattar clearing
och avveckling av värdepapper som har an-
slutits till värdeandelssystemet, skall vid be-
hov också värdepapperscentralens utlåtande
inhämtas. En clearingmedlem kan i stället
för att ingå förlustdelningsavtal teckna en
försäkring eller garanti som helt eller delvis
tryggar clearingorganisationens verksamhet.

En clearingorganisation skall fortlöpande
täcka sina åtaganden i clearingverksamheten
genom att avkräva clearingmedlemmarna
säkerheter.

En clearingorganisation skall ha en clear-
ingfond, som i clearingorganisationens ba-
lansräkning får särredovisas i det egna kapi-
talet. Till fonden skall överföras medel en-
ligt vad som föreskrivs i fondens och clear-
ingorganisationens regler eller, om fonden
särredovisas i clearingorganisationens ba-
lansräkning, i bolagsordningen. Clearingor-

ganisationens bolagsstämma kan besluta att
ett visst belopp av det fria egna kapital som
balansräkningen utvisar skall överföras till
clearingfonden. I clearingorganisationens
regler kan dessutom bestämmas att clearing-
medlemmarna är skyldiga att avsätta medel
till clearingfonden. Clearingfonden får an-
vändas för täckning av förluster av clearing-
verksamheten. Clearingfondens medel får
återbetalas till clearingmedlemmarna eller
användas för vinstutdelning endast med fi-
nansinspektionens tillstånd eller när clear-
ingorganisationen upplöses.

Clearingorganisationens egna tillgångar,
förlustdelningsavtal, clearingfond samt de
för clearingorganisationen ställda säkerheter-
na, tagna försäkringarna och givna garantier-
na skall vara tillräckliga för att garantera en
tillförlitlig clearingverksamhet.

Clearingmedlemmar

8 §
Clearingmedlemskap i en clearingorganisa-

tion skall beviljas finska staten, Finlands
Bank, fondbörsen, optionsföretaget samt vär-
depappersförmedlare

1) som har fast verksamhetsställe i Fin-
land,

2) som uppfyller de krav som ställs på en
clearingpart i denna lag och i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen samt i
clearingorganisationens regler,

3) som förbinder sig att följa clearingorga-
nisationens regler,

4) vars deltagande i clearingorganisatio-
nens verksamhet inte är ägnat att äventyra
tillförlitligheten i clearingverksamheten eller
clearingorganisationens övriga verksamhet,
och

5) vars aktiekapital uppgår till minst fem
miljoner mark.

Clearingmedlemskap i en clearingorganisa-
tion får dessutom beviljas sådana utländska
värdepappersförmedlare som av en myndig-
het inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området har fått verksamhetstillstånd mot-
svarande en i Finland beviljad koncession
för värdepappersförmedlare och som inte har
fast verksamhetsställe i Finland samt uppfyl-
ler de krav som ställs i 1 mom. 2—5 punk-
ten. På de villkor som vederbörande mini-
sterium bestämmer kan clearingmedlemskap
beviljas också andra finländska och utländ-
ska företag som uppfyller villkoren i 1
mom. 2—5 punkten.
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Clearingmedlemskapet skall återkallas om
medlemmen inte längre uppfyller de krav
som anges i denna paragraf eller om finans-
inspektionen för att stärka förtroendet för
värdepappersmarknaden eller av något annat
särskilt vägande skäl så beslutar.

Clearingorganisationen skall underrätta
finansinspektionen om beslut som berör en
clearingmedlems ställning. Företag som an-
söker om clearingmedlemskap samt företag
vars medlemskap återkallats har rätt att hän-
skjuta clearingorganisationens beslut som
avses i 1, 2 och 3 mom. till finansinspektio-
nen inom 30 dagar efter att beslutet hars fat-
tats. Finansinspektionen skall underrätta
clearingorganisationen om att ärendet har hän-
skjutits till finansinspektionen.

Vad som i 4 kap. 5 a § bestäms om värde-
pappersförmedlares skyldighet att hålla
kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar
och om förmedlarens avtal om värdepapper-
slån och repor skall tillämpas också på clear-
ingmedlemmar.

Tryggande av clearingmedlemmars ställning

9 §
En clearingorganisation skall se till att

clearingmedlemmarna i samband med orga-
nisationens verksamhet inte löper risk att
förlora en prestation utan att få någon mot-
prestation. En clearingorganisation får inte
uppfylla förpliktelser till följd av avslut eller
överlåtelser gentemot en clearingmedlem
utan att förvissa sig om att denne har upp-
fyllt sina egna förpliktelser i samband med
avslutet eller överlåtelsen.

En clearingorganisation får i sitt eget
namn öppna ett clearingkonto i Finlands
Bank, i en utländsk centralbank, i en deposi-
tionsbank, i ett utländskt kreditinstitut eller i
en filial till ett utländskt kreditinstitut för
inbetalningar från och utbetalningar till
clearingmedlemmarna och dessas kunder. De
medel som finns på ett sådant konto tillhör
inte clearingorganisationen och denna skall i
sin bokföring hålla dem åtskilda från sina
egna medel. Clearingorganisationen skall i
realtid registrera vem de medel som finns på
kontot tillhör. Finansinspektionen kan i syfte
att förstärka förtroendet för värdepappers-
marknaden meddela clearingorganisationen
närmare föreskrifter om särredovisningen av
kundmedlen på de av clearingorganisationen
enligt detta moment öppnade kontona samt

om tryggandet av kundernas ställning inom
clearingen.

Clearingmedlemmars kontrollskyldighet

10 §
Clearingmedlemmen skall genom överlå-

telse av besittningen till värdepapperen, ge-
nom insättning av kundens penningmedel på
ett i 4 kap. 5 a § 1 mom. angivet konto i en
depositionsbank eller ett utländskt kreditin-
stituts filial, genom sådan notering som av-
ses i 9 eller 16 § lagen om värdeandelskon-
ton eller annars tillräckligt omsorgsfullt för-
vissa sig om att betalnings- eller leveransför-
pliktelserna till följd av avslut eller överlå-
telser kan uppfyllas i enlighet med clearing-
organisationens regler.

Om ett värdepappersavslut eller en annan
överlåtelse som har lämnats till clearing inte
kan clearas och avvecklas i enlighet med de
avtalade villkoren eller clearingorganisatio-
nens regler av den anledningen att clearing-
medlemmen har väsentligt åsidosatt sina
förpliktelser enligt 1 mom. eller andra för-
pliktelser som följer av lag, myndighetsbe-
stämmelser eller clearingorganisationens reg-
ler, och clearingen av avslutet eller överlå-
telsen av denna anledning drar ut på tiden,
blir clearingmedlemmen om så krävs skyldig
att till den clearingmedlem som är oskyldig
till försummelsen eller dröjsmålet eller, när
clearingorganisationen enligt sina regler
övertar ansvaret för att avslutet eller över-
låtelsen genomförs, till clearingorganisatio-
nen enligt vad som bestäms i clearingorgani-
sationens regler betala en ersättning på
grund av dröjsmålet. I fråga om ersättningen
gäller dessutom 9 kap. 2 §.

Clearingorganisationers och
clearingmedlemmars panträtt

11 §
Såsom säkerhet för fullgörande av förplik-

telser som ansluter sig till värdepappers-
avslut som en clearingmedlem har lämnat
till clearing har clearingorganisationen pan-
trätt i en värdeandel som till följd av avslu-
tet har noterats på ett sådant i 16 § lagen om
värdeandelskonton angivet kommissionskon-
to som förs för clearingorganisationens,
clearingmedlemmens eller värdepappersför-
medlarens räkning. Clearingorganisationen
får panträtt i det fall att den har betalt
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värdeandelarna eller övertagit ansvaret för
betalningen.

En clearingmedlem har panträtt i egna vär-
deandelar eller i en kunds värdeandelar som
har noterats på ett kommissionskonto som
förs för den värdepappersförmedlares räk-
ning som clearingmedlemmen företräder,
som säkerhet för de förpliktelser som följer
av uppdraget beträffande värdeandelarna,
förutsatt att clearingmedlemmen har betalat
för dem.

Om det i samma värdeandelar samtidigt
gäller panträtt som avses i 1 och 2 mom.
samt sådan rätt som avses i 2 mom. eller i
7 § 2 mom. lagen om värdeandelskonton,
får den som innehar en rättighet som avses i
1 mom. sin fordran betald före den som in-
nehar en sådan rättighet som avses i 7 § 2
mom. lagen om värdeandelskonton. En clear-
ingmedlem som har panträtt som avses i 2
mom. får sin fordran betald före den som
innehar en sådan rättighet som avses i 7 § 2
mom. lagen om värdeandelskonton.

Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktel-
se som gäller pantsatt egendom åsidosätts,
får panthavaren omvandla egendomen till
pengar för att clearingen skall kunna verk-
ställas. Om den pantsatta egendomen är ett
värdepapper som är föremål för offentlig
handel, kan värdepapperet omvandlas till
pengar vid offentlig handel. Vid omvand-
lingen till pengar är det också annars möjligt
att avvika från lagbestämmelser som begrän-
sar panthavarens rätt, om inte avvikelsen
oskäligt äventyrar pantägarens, gäldenärens
eller de övriga borgenärernas intressen. En
clearingmedlem har rätt att omvandla pant-
satt egendom till pengar också i det fall att
en värdepappersförmedlare som inte är clear-
ingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till
följd av avslut som skall clearas.

Vad som i denna paragraf bestäms om
värdeandelar som har noterats på kommis-
sionskonton skall på motsvarande sätt tilläm-
pas i fråga om sålda och köpta värdepapper
som har lämnats till en clearingorganisation
eller en clearingmedlem för clearing och
avveckling.

Bemyndigande att utfärda bestämmelser

12 §
Vederbörande ministerium kan utfärda när-

mare bestämmelser om
1) innehållet i en sådan ansökan som avses

i 2 § 1 mom. samt om de utredningar som
skall fogas till ansökan, särskilt när det gäl-
ler clearingbolagets riskhantering och interna
kontroll,

2) de bestämmelser som skall iakttas vid
tryggande av clearingverksamhet enligt 7 §
samt om täckande av förlustrisk och om

3) de krav som enligt 8 § skall ställas på
en clearingmedlem.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Finansinspektionen har rätt att av den som
emitterat värdepapper som är föremål för
offentlig handel, den som är skyldig att of-
fentliggöra prospekt som avses i 2 kap. 3 §,
den som är informationsskyldig i enlighet
med 2 kap. 9 och 10 §, företag som enligt
4 a kap. 5 § 2 mom. ägs av en clearingsor-
ganisation eller sköter uppgifter i samband
med clearingverksamhet, sammanslutningar
och stiftelser som avses i 5 kap. 2, 3 och
4 § samt av anbudsgivare som avses i 6 kap.
1 § och aktieägare som avses i 6 kap. 6 §
och av andra inlösningsskyldiga få de upp-
lysningar som tillsynen förutsätter och ko-
pior av handlingar som finansinspektionen
anser vara nödvändiga för tillsynen. Finans-
inspektionen har även rätt att förrätta för
tillsynen nödvändiga inspektioner hos de i
lagrummen angivna sammanslutningarna och
stiftelserna.
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Den som vid fullgörande av uppdrag som

avses i denna lag eller som medlem eller
suppleant i ett organ eller som anställd hos
en fondbörs, värdepappersförmedlare, clear-
ingorganisation, clearingmedlem, ett företag
som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. eller en
sammanslutning av värdepappersförmedlare
som avses i 3 kap. 13 § 3 mom. har fått
kännedom om en icke offentliggjord uppgift
om en emittents eller någon annans ekono-
miska ställning eller om en omständighet
som gäller deras enskilda förhållanden eller
en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte yppa
eller på något annat sätt röja eller utnyttja
uppgifterna, om det inte har bestämts eller i
vederbörlig ordning föreskrivits att de skall
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yppas eller om inte den till vars förmån tyst-
nadsplikten gäller ger sitt samtycke.
— — — — — — — — — — — — —

8 kap.

Straffstadganden

Olovligt bedrivande av
clearingorganisationsverksamhet

2 a §
Den som uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet bedriver clearingorganisationsverk-
samhet i strid med 4 a kap. 1 § skall, om
inte gärningen är ringa eller strängare straff
bestäms i någon annan lag, för olovligt be-
drivande av clearingorganisationsverksamhet
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 kap.

Särskilda stadganden

3 §
Ändring i beslut som statsrådet eller ve-

derbörande ministerium har meddelat med
stöd av 3 kap. 2 § 1 mom., 4 § 2 mom.,
13 § 3 mom. och 14 § 1 mom. samt 4 a
kap. 2 § och 4 § 1 mom. får inte sökas ge-
nom besvär.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
Ansökan om koncession för en clearingor-

ganisation, om fastställande av clearingorga-
nisationens regler och förlustdelningsavtal,
om undantag från begränsning av inflytande
samt om clearingmedlemskap kan tas till
behandling redan innan lagen träder i kraft.
Före lagens ikraftträdande kan också fattas
beslut om sådana ansökningar och vidtas
andra åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter.

Den som när denna lag träder i kraft be-
driver clearingorganisationsverksamhet skall
ansöka om koncession och fastställelse av
regler eller upphöra med verksamheten inom
sex månader från lagens ikraftträdande. Om
koncession och fastställelse av regler har
sökts inom utsatt tid, men koncession inte
beviljats eller regler inte fastställts inom ett
år från denna lags ikraftträdande, skall clear-
ingorganisationsverksamheten avslutas om
inte vederbörande ministerium av någon sär-
skild orsak beviljar förlängning av verksam-
hetstiden.

En sådan clearingmedlem som när denna
lag träder i kraft inte uppfyller villkoren en-
ligt 4 a kap. 8 § 1 mom. skall inom ett år
från det att denna lag har trätt i kraft se till
att villkoren blir uppfyllda eller inom nämn-
da tid upphöra med clearingmedlemmens
verksamhet.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari
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L a g

Nr 322

om ändring av 52 § lagen om värdepappersföretag

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 52 § 1 mom. som

följer:

52 §

Förvaring av kundmedel

Om förvaring av medel som har överläm-
nats till ett värdepappersföretag för förvar-
ing, placering eller annan förvaltning eller

som har influtit vid försäljning av egendom
gäller 4 kap. 5 a § värdepappersmarknadsla-
gen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998
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L a g

Nr 323

om ändring av 2 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och termi-

ner (772/1988) 2 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 599/1997, som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

4 §

Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksam-
het som idkas i företaget tillhandahålla da-
ta-, informations- och databehandlingstjäns-
ter för utveckling av options- och termins-
marknaden eller kredit- och värde-
pappersmarknaden samt clearing av avtal om
värdepapperslån och repor som gäller vär-
depapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4
mom. värdepappersmarknadslagen, om fi-
nansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren

eller om villkoren har fastställts som en
del av optionsföretagets regler. Ett options-
företag får också tillhandahålla sådana tjäns-
ter för clearingverksamhet som avses i vär-
depappersmarknadslagen, i en sådan ut-
sträckning som options- och terminsavtalen
förutsätter. Ett optionsföretag får verka som
clearingmedlem och bedriva clearingorgani-
sationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepap-
persmarknadslagen. Ett optionsföretag får
föra värdeandelsregister enligt lagen om vär-
deandelssystemet (826/1991). Om options-
företagets rätt att idka börsverksamhet med
värdepapper bestäms särskilt.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998
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L a g

Nr 324

om ändring av 28 § lagen om värdeandelssystemet

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 28 § 1 mom., sådant

det lyder i lag 1073/1996, som följer:

28 §

Förvaltarregistrering

Om en värdeandel har noterats på ett så-
dant förvaltningskonto som avses i 5 a §
lagen om värdeandelskonton eller på ett
kommissionskonto som avses i 16 § i nämn-
da lag eller om ett internationellt depåbevis
har utfärdats för värdeandelen, skall i den
förteckning som avses i 4 § i stället för äga-
ren antecknas den som sköter förvaltarre-
gistreringen. I förteckningen kan också an-
nars i stället för ägaren antecknas den som
sköter förvaltarregistreringen, om en utlän-
ning eller en utländsk sammanslutning eller
stiftelse äger värdeandelen. Förvaltarregistre-
ringen kan skötas av innehavaren av ett för-
valtningskonto eller ett kommissionskonto

eller en registeransvarig eller en värdepap-
persförmedlare som avses i 1 kap. 4 § vär-
depappersmarknadslagen. För uppgiften att
sköta förvaltarregistreringen kan värdepap-
perscentralen också godkänna en utländsk
värdepapperscentral eller någon annan sådan
utländsk sammanslutning som står under
tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekono-
miska verksamhetsbetingelser och förvalt-
ning uppfyller kraven på en tillförlitlig sköt-
sel av uppgifterna. Vederbörande mini-
sterium kan begränsa rätten att förvaltarregi-
strera värdeandelar som avses i 4 § 1 mom.
och som inte är föremål för offentlig handel
i utlandet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998
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L a g

Nr 325

om ändring av 16 § lagen om värdeandelskonton

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 16 §, sådan den lyder

i lag 1074/1996, som följer:

16 §

Kommissionskonto

Över registeransvarigas, i 1 kap. 4 § vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) nämnda
fondbörsers, värdepappersförmedlares, clear-
ingorganisationers och clearingmedlemmars,
i 3 § lagen om handel med standardiserade
optioner och terminer (772/1988) nämnda
optionsföretags, finska statens och Finlands
Banks värdeandelar samt över dessas kun-
ders värdeandelar kan för sammanslutningar-
nas räkning, enligt vad som närmare
utfärdas i värdepapperscentralens regler, fö-
ras särskilda värdeandelskonton (kommis-
sionskonton) i syfte att organisera verk-
samheten hos en sådan clearingorganisation
som nämns i 4 a kap. värdepappersmark-

nadslagen. Värdepapperscentralen kan god-
känna som kontoinnehavare av ett kommis-
sionskonto också en utländsk värdepappers-
central eller någon annan sådan utländsk
sammanslutning som står under tillräcklig
offentlig tillsyn och vars ekonomiska verk-
samhetsbetingelser och förvaltning uppfyller
kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgif-
terna.

Kontoinnehavarens och kundernas vär-
deandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen
om värdeandelssystemet får inte noteras på
samma kommissionskonto.

Om panträtt som hänför sig till sådana
värdeandelar på kommissionskonton som av-
ses i denna paragraf bestäms i 4 a kap. 11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998
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L a g

Nr 326

om upphävande av 3 a kap. 7 § 2 mom. lagen om aktiebolag

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Härmed upphävs 3 a kap. 7 § 2 mom. la-

gen den 29 september 1978 om aktiebolag
(734/1978).

2 §
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998
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F ö r o r d n i n g

Nr 327

om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

På föredragning av jord- och skogsbruksministern
ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

(1583/1994) 1 § 2 punkten och 3 §, sådana de lyder i förordning 231/1996, samt
fogas till förordningen nya 3 f och 3 g § som följer:

1 §
I denna förordning avses med:

— — — — — — — — — — — — —
2) EG:s strukturförordning rådets förord-

ning (EG) nr 950/97 om förbättring av jord-
bruksstrukturens effektivitet, och
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Med totalinkomst avses i 2 § 4 punkten

lagen om avträdelsestöd lantbruksföretaga-
rens beskattningsbara inkomster och övriga
inkomster. De beskattningsbara inkomsterna
ökas dock med de avskrivningar som gjorts i
beskattningen. Av socialskyddsförmånerna
räknas till totalinkomsterna endast sådana
inkomstrelaterade förmåner inom utkomst-
skyddet för arbetslösa som fortgått över sex
månader, och pensionsinkomster som fort-
gått över ett år, dock inte familjepensionsin-
komst. Till totalinkomsterna räknas inte in-
komster av engångskaraktär som har erhål-
lits som försäljningsvinst, livsförsäkringser-
sättning, gåva, arv eller genom testament.

3 f §
Utan hinder av vad som i 3, 3 a och 3 c §

bestäms om i 2 § 4 punkten lagen om
avträdelsestöd avsedda förutsättningar för
bedrivande av jordbruk som huvudsyssla,
används som grund för uppskattningen av
totalinkomsterna i första hand

1) arbetsinkomst enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare,

2) arbetsinkomst enligt lagen om pension
för företagare (468/1969), samt

3) inkomst som är skattepliktig i statsbe-
skattningen och övrig inkomst, vilka har er-
hållits genom bedrivande av jordbruk för
annans än egen eller gemensam räkning eller
genom annan näringsverksamhet.

I undantagsfall kan som grund vid upp-
skattning av totalinkomsterna användas de
inkomster som är skattepliktiga i statsbe-
skattningen även i sådana fall då det är fråga
om i 1 mom. 1 och 2 punkten avsedd verk-
samhet och då ifrågavarande arbetsinkomst
har fastställts för den sökande.

Om minst två personer ansöker om avträ-
delsestöd på grundval av avträdelse från en
och samma gårdsbruksenhet, kan totalin-
komsterna uppskattas enligt 1 mom. endast
under förutsättning att samma förfarande
tillämpas i fråga om alla sökande.

3 g §
Vid uppskattning av den sökandes totalin-

komster på det sätt som avses i 3 f §, räknas
inkomsterna av jordbruket med beaktande av
den arbetsinkomst som fastställts för en i
2 § avsedd verksamhet enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare och lagen om
pension för företagare. Samma princip iakt-
tas vid uppskattningen av inkomsten av
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kompletterande verksamhet som bedrivs på
gårdsbruksenheten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i
3 f § beaktas socialskyddsförmåner och in-
komster av engångskaraktär på det sätt som
bestäms i 3 §.

Vid uppskattning av den sökandes totalin-
komster skall i inkomstskattelagen
(1535/1992) avsedda utgifter för inkomstens
förvärvande och andra därmed jämförbara
kostnader avdras från den beskattningsbara
inkomst som avses i 3 f § 3 punkten.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
1998.

Denna förordning tillämpas, om avträdel-
sen sker eller, då stödet grundar sig på 21 §
lagen om avträdelsestöd, ett villkorligt beslut
enligt nämnda paragraf söks efter att denna
förordning har trätt i kraft.

Denna förordning kan tillämpas också i
fråga om en sådan förvärvare av överlåtelse
som har gett en förbindelse enligt 9 eller
10 § lagen om avträdelsestöd innan denna
förordning träder i kraft.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä
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Statsrådets beslut

Nr 328

om ändring av statsrådets beslut om svavelhalten i tung brännolja

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1998

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet
ändrat 2 § 1 mom. i sitt beslut av den 21 maj 1992 om svavelhalten i tung brännolja

(453/1992) samt
fogat en ny 2 a § till beslutet som följer:

2 §

Undantag

Haltbestämmelsen i 1 § gäller inte tillverk-
ning, import eller försäljning av brännolja,
om brännoljan används i en pannanläggning
vars svavelutsläpp uppgår till högst 500 mil-
ligram per inmatad mängd brännolja som
motsvarar en energimängd av en megajoule
(MJ). Den maximala utsläppsmängden skall
bygga på ett beslut som den regionala miljö-
centralen eller den kommunala miljötill-
ståndsmyndigheten fattat med stöd av luft-
vårdslagen (67/1982).
— — — — — — — — — — — — —

2 a §

Miljöministeriets behörighet att bevilja
undantag

Miljöministeriet kan för viss tid bevilja
undantag från haltbestämmelsen enligt 1 § i
fråga om sådan utvecklings-, försöks- och
provningsverksamhet som utförs vid anlägg-
ningar eller med avseende på anordningar
och maskiner, förutsatt att verksamheten inte
förorsakar avsevärd förorening av luften.

Detta beslut träder i kraft den 15 maj
1998.

Helsingfors den 7 maj 1998

Minister Pekka Haavisto

Regeringssekreterare Mika Seppälä
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Jord- och skogsbruksministeriets beslut

Nr 329

om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk
jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade

jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdat i Helsingfors den 6 maj 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har
ändrat 11 § 1 mom. i sitt beslut av den 1 december 1995 om ekologisk jordbruksproduk-

tion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter
och livsmedel (1339/1995), sådant detta moment lyder i beslut 439/1996, som följer:

11 §

Kontrollmyndighetens kodnummer och
uppgift om att en produkt omfattas av

kontrollsystemet

För alla förpackade jordbruksprodukter
som marknadsförs som ekologiskt produce-
rade jordbruksprodukter skall anges kod-
numret för landsbygdsavdelningen vid den
arbetskrafts- och näringscentral som svarar

för kontrollen i enlighet med vad som med-
delas i bilagan till detta beslut. Kodnumret
anges på förpackningen omedelbart i sam-
band med odlarens namn och adress. Om
odlaren använder den uppgift som nämns i 2
mom. kan kodnumret anges i samband med
detta.
— — — — — — — — — — — — —

Detta beslut träder i kraft den 15 maj
1998.

Helsingfors den 6 maj 1998

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Tero Tolonen
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Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR EKOLOGISK
JORDBRUKSPRODUKTION

KODNUMMER ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL

FI-A-001 NYLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 4, 00531 HELSINGFORS

FI-A-002 EGENTLIGA FINLANDS ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 39, 20801 ÅBO

FI-A-003 SATAKUNTA ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 114, 28101 BJÖRNEBORG

FI-A-004 TAVASTLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 20, 13101 TAVASTEHUS

FI-A-005 BIRKALANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 97, 33101 TAMMERFORS

FI-A-006 KYMMENE ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Paimenpolku 16, 45100 KOUVOLA

FI-A-007 SÖDRA SAVOLAX ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 164, 50101 S:T MICHEL

FI-A-008 NORRA SAVOLAX ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 1168, 70101 KUOPIO

FI-A-009 NORRA KARELENS ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 219, 80101 JOENSUU

FI-A-010 MELLERSTA FINLANDS ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 44, 40101 JYVÄSKYLÄ
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FI-A-011 SÖDRA ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

FI-A-012 ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 131, 65101 VASA

FI-A-013 NORRA ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH
NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 54, 90101 ULEÅBORG

FI-A-014 KAJANALANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Kalliokatu 4, 87100 KAJANA

FI-A-015 LAPPLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 8011, 96101 ROVANIEMI
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 330

om rättsakter som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot
följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och

åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

Givet i Helsingfors den 7 maj 1998

Med stöd av 4 § lagen om komplettering
av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om
skydd mot följderna av tillämpning av ex-
traterritoriell lagstiftning som antas av ett
tredje land, och åtgärder som grundar sig på
eller är en följd av denna lagstiftning
(265/1998) meddelar utrikesministeriet att
texterna till de i bilagan till nämnda

förordning uppräknade rättsakterna hålls
framlagda för allmänheten och kan erhållas
hos utrikesministeriets handelspolitiska av-
delning, som även lämnar uppgifter om dem
på finska och svenska; adressen är Sjöekipa-
get, 00160 Helsingfors, telefonnummer 09-
1341 51.

Helsingfors den 7 maj 1998

Utrikesminister Tarja Halonen

Utrikessekreterare Raili Lahnalampi
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