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Lag

Nr 1084

om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Given i Helsingfors den 26 november 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan av-
veckling i avvecklingssystem av betalnings-
förpliktelser och av sådana leveransförplik-
telser som är förknippade med
1) handel med investeringsobjekt som av-

ses i 2 § lagen om värdepappersföretag
(579/1996) samt andra därmed jämförbara
värdepapper och derivatavtal, eller med
2) handel med valuta som är giltig i Fin-

land eller i ett annat land eller med valu-
taenheter.
Denna lag tillämpas också på sådan i

1 mom. avsedd nettning som gäller be-
talnings- och leveransförpliktelser förknippa-
de med handel med värdepapper, derivatav-
tal och valuta och som inte utförs i ett av-
vecklingssystem.
Denna lag gäller också säkerheter som har

ställts till förmån för en avtalspart eller en
deltagare i ett avvecklingssystem för bedri-
vande av sådan verksamhet som avses i den-
na paragraf eller till förmån för centralban-
ken när den sköter uppgifter som ankommer
på en centralbank.

2 §

Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag
ett på regler grundat system
1) som en centralbank, ett kreditinstitut

som avses i 2 § kreditinstitutslagen
(1607/1993), en clearingorganisation som
avses i 1 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten värde-
pappersmarknadslagen (495/1989), ett op-
tionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen
om handel med standardiserade optioner och
terminer (772/1988) eller en utländsk sam-
manslutning som motsvarar någon av de
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ovan nämnda upprätthåller ensam eller till-
sammans med andra i denna punkt avsedda
sammanslutningar, eller
2) i vilket man fastställer och fullgör pen-

ningförpliktelser och där täckningarna i be-
talningssystemet överförs via ett konto hos
en centralbank, eller
3) som finansministeriet på ansökan av en

sammanslutning har godkänt som ett system
som hör till tillämpningsområdet för Europa-
parlamentets och rådets direktiv 98/26/EG
om slutgiltig avveckling i system för överfö-
ring av betalningar och värdepapper eller
som ett motsvarande system.
Med nettning avses i denna lag att enligt

ett avtalsvillkor som skall anses sedvanligt
1) motstående betalnings- eller leverans-

förpliktelser mellan två avtalsparter samman-
förs enligt förfallodagen till en betalnings-
förpliktelse eller till en leveransförpliktelse
som gäller investeringsobjekt av samma art,
2) förpliktelser som flera av deltagarna har

i ett avvecklingssystem sammanförs inom
detta avvecklingssystem på det sätt som av-
ses i 1 punkten, eller att
3) alla betalnings- och leveransförpliktelser

mellan avtalsparterna förfaller till betalning
eller kan fås att förfalla och sammanföras på
det sätt som avtalats, om insolvensförfarande
inleds mot en avtalspart.
Med ett avvecklingsavtal som inbegriper

säkerhet avses reglerna i ett avvecklingssys-
tem, enligt vilka det till förmån för en delta-
gare i avvecklingssystemet skall ställas sä-
kerhet för fullgörande av de förpliktelser
som är förknippade med avveckling, samt
andra avtal som är sedvanliga inom handeln
med värdepapper, derivatavtal eller valuta
och enligt vilka det till förmån för den andra
avtalsparten skall ställas säkerhet för fullgö-
rande av den förpliktelse som skall nettas.
Med deltagare i avvecklingssystem avses

den som upprätthåller ett avvecklingssystem
och en sammanslutning som deltar i avveck-
lingssystemets verksamhet.
Med centralbank avses Finlands Bank,

Europeiska centralbanken och centralbanker-
na i andra stater.
Med ett avvecklingskonto avses ett i 16 §

lagen om värdeandelskonton (827/1991) av-
sett kommissionskonto och ett i 4 a kap. 9 §
2 mom. värdepappersmarknadslagen avsett
clearingkonto som en deltagare i ett avveck-
lingssystem öppnat för en sammanslutning
som deltar i avvecklingssystemets verksam-
het.

Med inledande av insolvensförfarande av-
ses inledande av konkurs, företagssanering
eller skuldsanering för privatpersoner, beslut
om att ett kreditinstituts verksamhet skall
avbrytas eller att det skall träda i likvidation,
att ett kreditinstitut skall stängas eller att
dess koncession skall återkallas samt andra
med dessa jämförbara myndighetsbeslut om
inledande av exekution.

3 §

Nettning vid konkurs

Förpliktelser som har uppkommit innan
konkurs inleds får nettas utan hinder av kon-
kursen och nettningen har bindande verkan
när det gäller konkurs i fråga om en av-
talspart och en deltagare i ett avvecklings-
system.
Om förpliktelserna i enlighet med ett av-

vecklingssystems regler har anmälts för av-
veckling efter att konkurs i fråga om en del-
tagare i avvecklingssystemet har inletts, har
nettning av förpliktelserna den dag konkur-
sen inleds bindande verkan vid deltagarens
konkurs om den som upprätthåller avveck-
lingssystemet kan visa att den varken hade
eller borde ha haft kännedom om att kon-
kurs hade inletts när förpliktelserna nettades.

4 §

Nettningens inverkan på återvinning

Nettning återgår inte med stöd av 10 §
lagen om återvinning till konkursbo
(758/1991), fastän prestationen har gjorts
med ovanliga betalningsmedel eller i förtid
eller med ett belopp som med hänsyn till
boets tillgångar skall anses vara avsevärt.
Säkerheter som har ställts i enlighet med

avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet
återgår inte med stöd av 14 § lagen om åter-
vinning till konkursbo.

5 §

Nettning vid företagssanering

En förpliktelse kan nettas utan hinder av
ett betalningsförbud som avses i 17 § lagen
om företagssanering (47/1993), ett indriv-
ningsförbud som avses i 19 § 1 mom. 2 och
3 punkten i nämnda lag samt ett temporärt
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förbud som har meddelats med stöd av 22 §
i nämnda lag.
Rättigheter som hänför sig till säkerheter

som ställts i enlighet med avvecklingsavtal
som inbegriper säkerhet kan göras gällande
utan hinder av 19 § 1 mom. 1 och 2 punk-
ten lagen om företagssanering samt ett så-
dant temporärt förbud som meddelats med
stöd av 22 § i nämnda lag.
Om gäldenären i enlighet med det sam-

tycke som utredaren givit fortsätter med
handeln med värdepapper, derivatavtal eller
valuta, kan de förpliktelser som uppkommer
under saneringsförfarandet utan hinder av
saneringsförfarandet nettas mot de förpliktel-
ser som har uppkommit innan förfarandet
inleddes. Den förpliktelse som skall nettas
anses då i sin helhet ha uppkommit under
den tid saneringsförfarandet pågått. Om
ingen utredare har förordnats, kan en dom-
stol bevilja tillstånd att fortsätta med sådan
handel som avses i detta moment.
Vad som i denna paragraf bestäms om

företagssanering gäller i tillämpliga delar
skuldsanering för privatpersoner.

6 §

Nettning vid insolvensförfarande i fråga om
kreditinstitut

Förpliktelser som har uppkommit innan
insolvensförfarande har inletts kan nettas
utan hinder av 93 § kreditinstitutslagen, 35 §
affärsbankslagen (1269/1990), 100 § spar-
bankslagen (1270/1990) och 58 § andels-
bankslagen (1271/1990).
Om förpliktelserna i enlighet med avveck-

lingssystemets regler har anmälts för av-
veckling efter att insolvensförfarande i fråga
om en deltagare i avvecklingssystemet har
inletts, har nettning av förpliktelserna den
dag insolvensförfarandet inleds bindande
verkan vid insolvensförfarandet om den som
upprätthåller avvecklingssystemet kan visa
att den varken hade eller borde ha haft kän-
nedom om att insolvensförfarande hade in-
letts när förpliktelserna nettades.
Rättigheter som hänför sig till säkerhet

som ställts i enlighet med avvecklingsavtal
som inbegriper säkerhet kan göras gällande
utan hinder av de lagrum som nämns i
1 mom., fastän insolvensförfarande har in-
letts i fråga om det kreditinstitut som har
ställt säkerheten.

7 §

Nettningens inverkan på utsökning

Om en fordran som utmätts hos gäldenä-
ren har nettats innan betalningsförbud har
delgivits, riktas utmätningen mot den sam-
manförda betalnings- eller leveransförpliktel-
sen. En utmätt fordran får inte nettas mot en
förpliktelse som har uppkommit efter att
betalningsförbud har delgivits.
Om förpliktelserna i enlighet med avveck-

lingssystemets regler har anmälts för av-
veckling efter att betalningsförbud har delgi-
vits, har nettning av förpliktelserna den dag
betalningsförbudet delges utan hinder av
1 mom. bindande verkan vid utsökningen
om den som upprätthåller avvecklingssyste-
met kan visa att den varken hade eller borde
ha haft kännedom om betalningsförbudet när
förpliktelserna nettades.

8 §

Tillämpning av bestämmelserna i
avvecklingssystemen

Om en förpliktelse enligt bestämmelserna i
denna lag får nettas trots att ett insolvensför-
farande har inletts mot en deltagare i av-
vecklingssystemet, får den också på annat
sätt avvecklas i avvecklingssystemet fastän
insolvensförfarande har inletts mot deltaga-
ren.
En förpliktelse som avvecklas i avveck-

lingssystemet anses vid tillämpningen av
denna lag ha uppkommit när en deltagare i
avvecklingssystemet enligt avvecklingssyste-
mets regler inte har rätt att ensidigt återkalla
ett uppdrag som gäller förpliktelsen.

9 §

Underrättelse om inledande av
insolvensförfarande 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 skall utan dröjsmål
underrätta finansministeriet om sitt beslut.
Ministeriet skall utan dröjsmål sända med-
delande om beslutet till den som upprätthål-
ler avvecklingssystemet i fråga och till de
behöriga myndigheter som de andra staterna
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inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet har uppgett för kommissionen.

10 §

Säkerhet som ställts till förmån för
centralbank

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 åter-
går inte med stöd av 14 § lagen om återvin-
ning till konkursbo.

11 §

Användning av kreditfacilitet och
avvecklingskonto efter att
insolvensförfarande inletts

En kreditfacilitet som en deltagare i ett
avvecklingssystem har i anslutning till av-
vecklingssystemet kan utan hinder av insol-
vensförfarande i fråga om deltagaren i av-
vecklingssystemet och mot i systemet till-
gänglig säkerhet användas för att uppfylla
deltagarens förpliktelser i avvecklingssyste-
met.
Medel och värdepapper som en deltagare i

ett avvecklingssystem har på ett avveck-
lingskonto i avvecklingssystemet kan utan
hinder av insolvensförfarande användas för
att uppfylla deltagarens förpliktelser i av-
vecklingssystemet. Om en förpliktelse i en-
lighet med avvecklingssystemets regler an-
mälts för avveckling efter att insolvensför-
farande mot deltagaren har inletts, får emel-
lertid de medel och värdepapper som finns
på avvecklingskontot användas för att upp-
fylla förpliktelsen i fråga endast den dag in-
solvensförfarandet inleds.
Bestämmelser om panträtt i värdeandelar

som noteras på kommissionskonton som av-
ses i 16 § lagen om värdeandelskonton finns
i 4 a kap. 11 § värdepappersmarknadslagen.

12 §

Tillämplig lag

När en sammanslutning på vilken finsk lag
inte tillämpas deltar i ett avvecklingssystem

som omfattas av finsk lag, skall efter att in-
solvensförfarande har inletts mot samman-
slutningen finsk lag tillämpas på de rättig-
heter och förpliktelser som följer av sam-
manslutningens deltagande i avvecklingssys-
temet eller som uppstått i anslutning till det.
När en sammanslutning på vilken finsk lag

tillämpas deltar i ett sådant avvecklingssys-
tem inom tillämpningsområdet för direktivet
om slutgiltig avveckling i system för överfö-
ring av betalningar och värdepapper eller i
ett sådant motsvarande avvecklingssystem i
en stat utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som inte omfattas av finsk
lag, skall efter att insolvensförfarande har
inletts mot sammanslutningen den stats lag
som tillämpas på avvecklingssystemet i frå-
ga tillämpas på de rättigheter och förpliktel-
ser som följer av sammanslutningens delta-
gande i detta avvecklingssystem eller som
uppstått i anslutning till det.
Om ett värdepapper inte har emitterats i

skriftlig form eller om det har lämnats i för-
var i ett förvaringssystem, skall på panträtt
eller annan rättighet som gäller värdepappret
tillämpas lagen i den stat där rättigheten re-
gistrerats i ett register eller på ett konto. Be-
stämmelser om den lag som skall tillämpas
på rättigheter som gäller värdeandelar finns i
5 a § 4 mom. lagen om värdeandelskonton.

13 §

Regler för avvecklingssystem

Ett avvecklingssystem skall ha skriftliga
regler av vilka framgår
1) vem eller vilka som upprätthåller av-

vecklingssystemet,
2) vilken stats lag som tillämpas på av-

vecklingssystemet,
3) hur reglerna ändras och hur deltagarna

informeras om ändringarna,
4) deltagarna i avvecklingssystemet eller

grunderna för hur man kan ansluta sig till
systemet och utträda eller uteslutas ur det,
5) vilka betalnings- och leveransförpliktel-

ser som avvecklas i avvecklingssystemet och
hur de fastställs så att de blir bindande för
deltagarna i avvecklingssystemet,
6) vilka skyldigheter och vilket ansvar

upprätthållaren av avvecklingssystemet har,
och om det finns flera upprätthållare hur
ansvaret fördelas mellan dem,
7) den tidpunkt vid vilken en förpliktelse

anses ha anmälts för avveckling,
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8) den tidpunkt efter vilken en deltagare i
avvecklingssystemet inte ensidigt får återkal-
la ett uppdrag som avser en förpliktelse som
anmälts för avveckling,
9) ställande av och förfogande över säker-

heter som eventuellt krävs av deltagarna i
avvecklingssystemet,
10) hur avvecklingssystemets verksamhet

sköts vid störningssituationer eller när en
deltagare i avvecklingssystemet försummat
sina förpliktelser.
Den som upprätthåller ett avvecklingssys-

tem skall meddela finansministeriet avveck-
lingssystemets regler och ändringar av dem
innan avvecklingssystemets verksamhet in-
leds eller en ändring av reglerna träder i
kraft. Anmälningsskyldigheten gäller dock
inte en centralbank, en clearingorganisation
eller ett optionsföretag.

14 §

Anmälningar till kommissionen

Finansministeriet skall specificera och an-
mäla till kommissionen de avvecklingssys-
tem som hör till tillämpningsområdet för
direktivet om slutgiltig avveckling i system
för överföring av betalningar och värdepap-
per och på vilka finsk lag skall tillämpas.
Om det inte är fråga om ett avvecklings-

system som upprätthålls av en centralbank,
skall finansministeriet innan det fattar ett
beslut om anmälan av avvecklingssystemet
till kommissionen begära utlåtande av Fin-
lands Bank och finansinspektionen samt för-
säkra sig om att avvecklingssystemets regler
uppfyller de krav som uppställs i det i
1 mom. nämnda direktivet. Detta gäller även
innan finansministeriet fattar ett i 2 §
1 mom. 3 punkten avsett beslut.
Finansministeriet skall underrätta kommis-

sionen om till vilken finsk myndighet andra
stater som hör till Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet skall meddela att insol-
vensförfarande inletts mot deltagare i av-
vecklingssystem som de anmält till kommis-
sionen och som hör till tillämpningsområdet
för det i 1 mom. nämnda direktivet.

15 §

Anmälningsskyldighet för deltagare i
avvecklingssystem

Den som upprätthåller ett avvecklingssys-
tem skall meddela finansministeriet deltagar-
na i avvecklingssystemet och förändringar i
fråga om dessa.
En deltagare i avvecklingssystem skall på

begäran uppge vilka avvecklingssystem den
deltar i och lämna uppgifter om det huvud-
sakliga innehållet i reglerna för dessa av-
vecklingssystem.

16 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 11 december
1999.
Genom denna lag upphävs lagen den 19

juni 1997 om vissa villkor vid värdepappers-
och valutahandel samt betalningssystem
(588/1997) jämte ändringar samt 7 §
2 mom. lagen den 27 mars 1998 om Fin-
lands Bank (214/1998), sådant detta lagrum
lyder i lag 1004/1998.
Denna lag tillämpas inte, om insolvensför-

farande har inletts innan lagen har trätt i
kraft.
Den som när denna lag träder i kraft upp-

rätthåller ett avvecklingssystem för nettning
av betalnings- och leveransförpliktelser eller
för annan avvecklingsverksamhet skall full-
göra sin i 13 § 2 mom. och 15 § 1 mom.
avsedda anmälningsskyldighet inom tre må-
nader från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 1085

om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton

Given i Helsingfors den 26 november 1999

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 5 a § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991), sådant detta lag-

rum lyder i lag 1387/1995 och 993/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

5 a §
— — — — — — — — — — — — —
Om innehavaren av ett förvaltningskonto

eller kontoinnehavarens uppdragsgivare be-
träffande rättigheter som gäller värdeandelar
för ett register eller ett konto i någon annan

stat, skall denna stats lag tillämpas på rätts-
innehavarens rättigheter, ifall inte något an-
nat följer av noteringarna i fråga om kontot.

Denna lag träder i kraft den 11 december
1999.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen
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Fö r o rdn i n g

Nr 1086

om sammanslagning av Kestilä reservfängelse med Pelso centralfängelse

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. lagen den
19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889), sådant det lyder i lag 128/1995:

1 §
Genom denna förordning läggs Kestilä

reservfängelse ned som en självständig an-
stalt och införlivas från och med den 1 janu-
ari 2000 med Pelso centralfängelse i Vaala
kommun.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 janu-

ari 2000.

Genom förordningen upphävs förord-
ningen den 22 februari 1991 om Kestilä re-
servfängelse (424/1991).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes Koskinen
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Fö r o rdn i n g

Nr 1087

om ändring av 13 § förordningen om vägverket

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av trafikministern
ändras i förordningen den 9 februari 1990 om vägverket (126/1990) 13 §, sådan den lyder

delvis ändrad i förordning 990/1994, som följer:

13 §
Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2000.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen
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Fö r o rdn i n g

Nr 1088

om ändring av 6 § 1 mom. förordningen om Banförvaltningscentralen

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av trafikministern
ändras i förordningen den 3 mars 1995 om Banförvaltningscentralen (283/1995) 6 § 1

mom. som följer:

6 §
Överdirektören utnämns av statsrådet.

— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2000.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen
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Fö r o rdn i n g

Nr 1089

om ändring av 12 § 1 mom. förordningen om meteorologiska institutet

Given i Helsingfors den 26 november 1999

På föredragning av trafikministern
ändras i förordningen den 17 februari 1995 om meteorologiska institutet (212/1995) 12 §

1 mom. som följer:

12 §
Generaldirektören utnämns av statsrådet.

— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2000.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen
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Statsrådets beslut

Nr 1091

om televisionsavgifter

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1999

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet
ändrat 1 § i sitt beslut av den 3 december 1998 om televisionsavgifter (892/1998), som

följer:

1 §

Storleken på televisionsavgiften

Storelken på televisionsavgiften är:
250 mk för tre månader
494 mk för sex månader
982 mk för tolv månader.
Teleförvaltningscentralen fakturerar tele-

visionsavgiften enligt televisionsanvändarens
anmälan i förskott i poster på tre, sex eller
tolv månader.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 25 november 1999

Trafikminister Olli-Pekka Heinonen

Kommunikationsråd Ismo Kosonen
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