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L a g

829/2014

om ändring av 2 och 10 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel
samt avvecklingssystem

Utfärdad i Helsingfors den 17 oktober 2014

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

(1084/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten och 10 §, av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i
lag 639/2014, som följer:

2 §

Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag
ett på regler grundat system

1) som en centralbank, ett kreditinstitut
som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinsti-
tutslagen (610/2014), en organisation som
avses i 1 kap. 3 § 5 eller 8 punkten i lagen
om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet (749/2012) eller en motsvarande
utländsk sammanslutning förvaltar på egen
hand eller tillsammans med andra i denna
punkt avsedda sammanslutningar, eller
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Särskilda bestämmelser om säkerheter

Rättigheter som hänför sig till säkerheter
som ställts till förmån för centralbanken för
skötseln av de uppgifter som ankommer på
centralbanken kan göras gällande oberoende
av att insolvensförfarande eller något annat
därmed jämförbart förfarande har inletts mot
den som ställt säkerheten. En säkerhet återgår
inte med stöd av 14 § i lagen om återvinning
till konkursbo.

Om en förvaltare av ett avvecklingssystem
har ställt en säkerhet för en annan förvaltare
av ett avvecklingssystem i samband med ett
arrangemang mellan dessa som gäller av-
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veckling av förpliktelser mellan systemen,
påverkar konkurs eller annat insolvensförfa-
rande för säkerhetstagaren inte den rätt som
den som ställt säkerheten har till säkerheten i
fråga.

Denna lag träder i kraft den 1 november
2014.
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