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om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avveck-
lingssystem

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

(1084/1999) 9 och 14 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 887/2010, och
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 146/2007 och 887/2010, nya 8 och

9 mom. som följer:

2 §

Definitioner

— — — — — — — — — — — — —
Med Europeiska värdepappers- och mark-

nadsmyndigheten avses Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten enligt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1095/2010 om inrättande av en euro-
peisk tillsynsmyndighet (Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten), om
ändring av beslut nr 716/2009/ EG och om
upphävande av kommissionens beslut
2009/77/EG.

Med Europeiska systemrisknämnden avses
Europeiska systemrisknämnden enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella

systemet på EU-nivå och om inrättande av en
europeisk systemrisknämnd.

9 §

Underrättelse om inledande av insolvensför-
farande mot deltagare i avvecklingssystem

Den domstol eller myndighet av annat slag
som har fattat ett beslut om inledande av
insolvensförfarande i fråga om en deltagare i
ett avvecklingssystem ska utan dröjsmål un-
derrätta finansministeriet om sitt beslut. Mi-
nisteriet ska utan dröjsmål sända meddelande
om beslutet till den som upprätthåller av-
vecklingssystemet i fråga, till Europeiska
systemrisknämnden, till Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten samt till
de behöriga myndigheter som de andra sta-
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terna inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet har uppgett för Europeiska vär-
depappers- och marknadsmyndigheten.

14 §

Anmälningar till Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska specificera och an-
mäla till Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten de avvecklingssystem som
hör till tillämpningsområdet för Europaparla-
mentets och rådets direktiv 98/26/EG om
slutgiltig avveckling i system för överföring
av betalningar och värdepapper och på vilka
finsk lag ska tilllämpas samt vem som upp-
rätthåller avvecklingssystemen.

Om det inte är fråga om ett avvecklings-
system som upprätthålls av en centralbank
ska finansministeriet, innan det fattar ett be-
slut om anmälan av avvecklingssystemet till

Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten, begära utlåtande av Finlands
Bank och Finansinspektionen samt försäkra
sig om att avvecklingssystemets regler upp-
fyller de krav som uppställs i det i 1 mom.
nämnda direktivet. Förfarandet är detsamma
innan finansministeriet fattar ett i 2 § 1 mom.
3 punkten avsett beslut.

Finansministeriet ska underrätta Europe-
iska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten om till vilken finsk myndighet andra sta-
ter som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet ska meddela att insolvensför-
farande inletts mot deltagare i avvecklings-
system som de anmält till Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten och som
hör till tillämpningsområdet för det i 1 mom.
nämnda direktivet.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2011.

Helsingfors den 9 december 2011
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