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Lag
om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 1 kap.

3 § 16 punkten, sådan den lyder i lag 514/2019, samt
fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1079/2017 och 514/2019,

nya 17–19 punkter och till 2 kap. en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

16) direktivet om aktieägarrättigheter Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag,

17) DLT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om
en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade ligga-
re och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direk-
tiv 2014/65/EU,

18) DLT-avvecklingssystem ett avvecklingssystem som avvecklar transaktioner med fi-
nansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT) mot betalning
eller leverans, oavsett om avvecklingssystemet har betecknats som ett system och anmälts
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling
i system för överföring av betalningar och värdepapper, och som tillåter inledande regist-
rering av DLT-baserade finansiella instrument eller tillhandahållande av förvaringstjäns-
ter avseende DLT-baserade finansiella instrument,

19) DLT-baserat handels- och avvecklingssystem en sådan DLT-baserad multilateral
handelsplattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som
tillhandahålls av både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avveck-
lingssystem.
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2 kap.

En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet 
samt centrala motparter

2 a §

Specifikt tillstånd att driva ett DLT-avvecklingssystem eller ett DLT-baserat handels- och 
avvecklingssystem

Finansinspektionen är den tillståndsmyndighet som avses i artikel 9.1–9.3 och artikel
10.1–10.3 i DLT-förordningen. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ett till-
ståndsärende be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

På verksamhet som avses i 1 mom. tillämpas denna lag, med undantag för vad som
föreskrivs i 2 kap. 9 § 2–5 mom. samt 2 kap. 14 § och 2 kap. 23–26 §, 3 kap. 1–9 samt
3 kap. 11 och 12 § samt 4 kap. 5–16 §.

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om i 2 kap. 12 § avsedda tillräckli-
ga arrangemang som gäller förvaring av uppgifter i eller utanför Finland.

————
Denna lag träder i kraft den 24 mars 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023
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