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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om
andelslag
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det i lagen trygga dessa andelshandlars möjligheter att
om införande av lagen om andelslag tas in en på ett kontrollerat sätt organisera sin verkövergångsbestämmelse som gör det möjligt samhet inom den övergångsperiod som föreför en andelshandel att fortsätta bedriva spar- slås i regeringens proposition med förslag till
kasseverksamhet, om den bedrev sparkasse- lagar om ändring av kreditinstitutslagen och
verksamhet den 1 juli 1996 och inte uppfyller vissa lagar som har samband med den.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
de krav beträffande andelskapital och medlemsantal som trädde i kraft vid ifrågavaran- snart som möjligt efter att den har antagits
de tidpunkt. Syftet med bestämmelsen är att och blivit stadfäst.
—————
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MOTIVERING

Enligt en ändring (L 14.6.1996/415) i den
gamla lagen om andelslag (247/1954) tillämpas inte de krav ifråga om andelskapital och
medlemsantal på andelslag som bedriver
sparkasseverksamhet på andelslag som bedrev sparkasseverksamhet 1.7.1996, då lagändringen trädde i kraft. I lagen om införande
av den nya lagen om andelslag (1489/2001)
finns det ingen motsvarande övergångsbestämmelse. Efter ikraftträdandet av den nya
lagen har det kommit fram att nio till Sgruppen hörande lokalandelshandlar som bedriver sparkasseverksamhet fortfarande inte
uppfyller nämnda krav.
Enligt 21 kap. 2 § i den nya lagen om andelslag måste en sparkassa som inte uppfyller
de krav som ställs i lagen upphöra med sin
sparkasseverksamhet, om dess medlemsantal
eller andelskapital underskrider de i lagen
angivna gränserna. För nämnda små andelshandlars del kan detta tolkas så att de måste

upphöra med sin verksamhet den 1 juli 2002.
Syftet med lagförslaget är att bevara ett undantag för de små andelshandlarnas del så att
de ostört skall kunna fortsätta sin sparkasseverksamhet.
Ett med denna proposition överensstämmande förslag ingår i regeringens proposition
med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband
med den (RP 33/2002 rd) som behandlas i
riksdagen. Eftersom behandlingen av nämnda proposition torde flyttas till hösten är det
motiverat att vidta särskilda lagstiftningsåtgärder med tanke på de sparkassor som redan
länge har bedrivit sparkasseverksamhet.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
snart som möjligt efter att den har antagits
och blivit stadfäst.
Med stöd av vad som anförs ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslaget

Lag
om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 24 § lagen den 28 december 2001 om införande av lagen om andelslag
(1489/2001) ett nytt 5 mom. som följer:
lag som bedrev sparkasseverksamhet den 1
24 §
juli 1996.
——————————————
De krav som ställs i 21 kap. 1 § 1 mom. i
———
den nya lagen på andelskapital och medlemsDenna lag träder i kraft den 20 .
antal i ett andelslag tillämpas inte på andels—————
Helsingfors den 5 juni 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 24 § lagen den 28 december 2001 om införande av lagen om andelslag
(1489/2001) ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
24 §

24 §

Sparkasseverksamhet
Den nya lagens bestämmelser om delårsrapport tillämpas på delårsrapporterna senast i fråga om den räkenskapsperiod eller
del av den som närmast börjar efter den
31 december 2001.
Den nya lagens bestämmelser om inspektion av sparkasseverksamhet tillämpas på
inspektionen senast från ingången av den
räkenskapsperiod som närmast börjar efter
den 31 december 2001.
På sådant skadeståndsansvar för en sparkasseinspektör som grundar sig på ett handlande eller en underlåtelse före den 1 januari
2002 tillämpas den gamla lagen.
På meddelande av förbud mot marknadsföring av sparkasseverksamhet i 21 kap. 6 §
2 mom. i den nya lagen tillämpas den gamla
lagen fram till den 28 februari 2002.
——————————————
De krav som ställs i 21 kap. 1 § 1 mom. i
den nya lagen på andelskapital och medlemsantal i ett andelslag tillämpas inte på
andelslag som bedrev sparkasseverksamhet
den 1 juli 1996.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .

