
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 8 februari 2016

(Finlands författningssamlings nr 113/2016)

Statsrådets förordning

8/2016

om sättande i kraft av ändring i avtalet om Internationella Valutafonden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den sjunde ändringen av avtalet om den Internationella Valutafonden (FördrS 2/1948) som

ingår i den i Washington av styrelsen för Internationella Valutafonden den 15 december 2010
godkända resolutionen nr 66-2, är i kraft från och med den 26 januari 2016 så som därom
överenskommits.
Avtalsändringen som ingår i resolutionen, har godkänts av riksdagen den 30 november 2011

och av republikens president den 29 december 2011. Godkännandeinstrumentet har deponerats
hos Internationella Valutafonden den 2 mars 2012.

2 §
Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2016.

Helsingfors den 4 februari 2016

Finansminister Alexander Stubb

Finansråd Kristina Sarjo
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Bilaga II Attachment II 
 
 

Förslag till ändring av avtalet om inter-
nationella valutafonden avseende reform 
av direktionen 

Proposed Amendment of the Articles of 
Agreement of the International Monetary 
Fund on the Reform of the Executive 
Board 

 
De regeringar på vilkas vägnar detta avtal 

är undertecknat har kommit överens om föl-
jande: 

 
1. Artikel XII, avsnitt 3 b ska ändras på 

följande sätt: 
  
"b) Med förbehåll för c nedan ska direktio-

nen bestå av tjugo direktionsledamöter som 
väljs av medlemmarna, och verkställande di-
rektören ska vara ordförande."  

 
2. Artikel XII, avsnitt 3 c ska ändras på 

följande sätt:  
 
"c) Styrelsen kan vid varje ordinarie val av 

direktionsledamöter med åttiofem procents 
majoritet av samtliga röster öka eller minska 
det antal direktionsledamöter som anges i b 
ovan."  

 
 
3. Artikel XII, avsnitt 3 d ska ändras på 

följande sätt: 
  
"d) Valet av direktionsledamöterna ska ske 

med två års mellanrum i enlighet med be-
stämmelser som ska antas av styrelsen. Dessa 
bestämmelser ska innehålla en gräns för det 
totala antalet röster som en och samma kan-
didat kan erhålla från fler än en medlem."  

 
 
4. Artikel XII, avsnitt 3 f ska ändras på 

följande sätt:  
 
"f) Direktionsledamöterna ska vara kvar i 

tjänst tills deras efterträdare har utsetts. Om 
en direktionsledamots tjänst blir vakant mer 
än nittio dagar före utgången av dennes för-
ordnande ska en annan direktionsledamot väl-
jas för återstoden av tiden av de medlemmar 

The Governments on whose behalf the pre-
sent Agreement is signed agree as follows: 

 
 
1. The text of Article XII, Section 3(b) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(b) Subject to (c) below, the Executive 

Board shall consist of twenty Executive Di-
rectors elected by the members, with the 
Managing Director as chairman.” 

 
2. The text of Article XII, Section 3(c) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(c) For the purpose of each regular elec-

tion of Executive Directors, the Board of 
Governors, by an eighty-five percent major-
ity of the total voting power, may increase or 
decrease the number of Executive Directors 
specified in (b) above.” 

 
3. The text of Article XII, Section 3(d) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(d) Elections of Executive Directors shall 

be conducted at intervals of two years in ac-
cordance with regulations which shall be 
adopted by the Board of Governors. Such 
regulations shall include a limit on the total 
number of votes that more than one member 
may cast for the same candidate.” 

 
4. The text of Article XII, Section 3(f) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(f) Executive Directors shall continue in 

office until their successors are elected. If the 
office of an Executive Director becomes va-
cant more than ninety days before the end of 
his term, another Executive Director shall be 
elected for the remainder of the term by the 
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som valde den förstnämnde direktionsleda-
moten. En majoritet av antalet avgivna röster 
krävs för val. Medan tjänsten är vakant ska 
direktionsledamotens suppleant ha dennes be-
fogenheter med undantag för möjligheten att 
utse en suppleant." 

members that elected the former Executive 
Director. A majority of the votes cast shall be 
required for election. While the office re-
mains vacant, the Alternate of the former Ex-
ecutive Director shall exercise his powers, 
except that of appointing an Alternate.” 

 
5. Artikel XII, avsnitt 3 i ska ändras på 

följande sätt:  
 
"i) i) Varje direktionsledamot ska vara be-

rättigad att avge det antal röster som låg till 
grund för dennes val.  

 
ii) När bestämmelserna i denna artikels av-

snitt 5 b är tillämpliga ska det antal röster 
som en direktionsledamot annars skulle vara 
berättigad att avge ökas eller minskas i mot-
svarande grad. Alla de röster som en direk-
tionsledamot är berättigad att avge ska avges 
som en odelbar röst.  

 
iii) När en medlems tillfälliga upphävning 

av rösträtten upphör i enlighet med artikel 
XXVI, avsnitt 2 b får medlemmen komma 
överens med samtliga medlemmar som har 
valt en direktionsledamot att antalet röster 
som tilldelats denna medlem ska avges av 
denna direktionsledamot förutsatt att, såvida 
det inte har skett något ordinarie val av direk-
tionsledamöter under upphävningen, den di-
rektionsledamot i vars val medlemmen har 
deltagit före den tillfälliga upphävningen, el-
ler dennes efterträdare som utsetts i enlighet 
med paragraf 3 c i) i bilaga L eller med f 
ovan, ska vara berättigad att avge det antal 
röster som har tilldelats medlemmen. Med-
lemmen ska anses ha deltagit i valet av direk-
tionsledamoten som är berättigad att avge det 
antal röster som har tilldelats medlemmen."  

 
 
6. Artikel XII, avsnitt 3 j ska ändras på 

följande sätt:  
 
"j) Styrelsen ska anta bestämmelser enligt 

vilka en medlem får skicka en representant att 
närvara vid alla direktionens sammanträden 
som behandlar ett ärende som framställs av 
eller särskilt berör ifrågavarande medlem." 

5. The text of Article XII, Section 3(i) 
shall be amended to read as follows: 

 
“(i) (i) Each Executive Director shall be en-

titled to cast the number of votes which 
counted towards his election. 

 
(ii) When the provisions of Section 5(b) of 

this Article are applicable, the votes which an 
Executive Director would otherwise be enti-
tled to cast shall be increased or decreased 
correspondingly. All the votes which an Ex-
ecutive Director is entitled to cast shall be 
cast as a unit. 

 
(iii) When the suspension of the voting 

rights of a member is terminated under Arti-
cle XXVI, Section 2(b), the member may 
agree with all the members that have elected 
an Executive Director that the number of 
votes allotted to that member shall be cast by 
such Executive Director, provided that, if no 
regular election of Executive Directors has 
been conducted during the period of the sus-
pension, the Executive Director in whose 
election the member had participated prior to 
the suspension, or his successor elected in 
accordance with paragraph 3(c)(i) of Sched-
ule L or with (f) above, shall be entitled to 
cast the number of votes allotted to the mem-
ber. The member shall be deemed to have 
participated in the election of the Executive 
Director entitled to cast the number of votes 
allotted to the member.” 

 
6. The text of Article XII, Section 3(j) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(j) The Board of Governors shall adopt 

regulations under which a member may send 
a representative to attend any meeting of the 
Executive Board when a request made by, or 
a matter particularly affecting, that member 
is under consideration.” 
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7. Artikel XII, avsnitt 8 ska ändras på 
följande sätt:  

 
"Fonden kan när som helst under informella 

former meddela medlemmarna sina åsikter i 
alla frågor som uppkommer i samband med 
detta avtal. Fonden kan med sjuttio procents 
majoritet av samtliga röster besluta att offent-
liggöra en rapport om en medlems monetära 
eller ekonomiska förhållanden och utveck-
lingstendenser som kan ge direkt upphov till 
en allvarlig jämviktsrubbning i medlemmar-
nas internationella betalningsbalans. Den be-
rörda medlemmen ska har rätt att låta sig re-
presenteras i enlighet med avsnitt 3 j i denna 
artikel. Fonden får inte offentliggöra en rap-
port som innehåller ändringar när det gäller 
den grundläggande strukturen i medlemmar-
nas ekonomiska organisation."  

 
8. Artikel XXI a ii) ska ändras på följan-

de sätt:  
 
"a) ii) När det gäller direktionens beslut i 

frågor som uteslutande hänför sig till avdel-
ningen för särskilda dragningsrätter ska en-
dast de direktionsledamöter som är valda av 
minst en deltagande medlem vara röstberätti-
gad. Var och en av dessa direktionsledamöter 
ska vara berättigad att avge det antal röster 
som har tilldelats de deltagande medlemmar-
na vars röster låg till grund för vederbörandes 
val. Endast närvaron av direktionsledamöter 
som har valts av de deltagande medlemmarna 
och de röster som har tilldelats de deltagande 
medlemmarna ska räknas vid bedömning av 
om beslutsmässighet föreligger eller om ett 
beslut har fattats med nödvändig majoritet."  

 
 
9. Artikel XXIX a ska ändras på följande 

sätt:  
 
"a) Meningsskiljaktigheter beträffande tolk-

ningen av bestämmelserna i detta avtal, som 
uppkommer mellan en medlem och fonden 
eller mellan fondens medlemmar ska hänskju-
tas till direktionen för avgörande. Om frågan 
särskilt berör en viss medlem ska ifrågava-
rande medlem ha rätt att låta sig representeras 
i enlighet med artikel XII, avsnitt 3 j." 

7. The text of Article XII, Section 8 shall 
be amended to read as follows: 

 
“The Fund shall at all times have the right 

to communicate its views informally to any 
member on any matter arising under this 
Agreement. The Fund may, by a seventy per-
cent majority of the total voting power, de-
cide to publish a report made to a member 
regarding its monetary or economic condi-
tions and developments which directly tend 
to produce a serious disequilibrium in the in-
ternational balance of payments of members. 
The relevant member shall be entitled to rep-
resentation in accordance with Section 3(j) of 
this Article. The Fund shall not publish a re-
port involving changes in the fundamental 
structure of the economic organization of 
members.” 

 
8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be 

amended to read as follows: 
 
“(a) (ii) For decisions by the Executive 

Board on matters pertaining exclusively to 
the Special Drawing Rights Department only 
Executive Directors elected by at least one 
member that is a participant shall be entitled 
to vote. Each of these Executive Directors 
shall be entitled to cast the number of votes 
allotted to the members that are participants 
whose votes counted towards his election. 
Only the presence of Executive Directors 
elected by members that are participants and 
the votes allotted to members that are partici-
pants shall be counted for the purpose of de-
termining whether a quorum exists or 
whether a decision is made by the required 
majority.” 

 
9. The text of Article XXIX(a) shall be 

amended to read as follows: 
 
“(a) Any question of interpretation of the 

provisions of this Agreement arising between 
any member and the Fund or between any 
members of the Fund shall be submitted to 
the Executive Board for its decision. If the 
question particularly affects any member, it 
shall be entitled to representation in accor-
dance with Article XII, Section 3(j).” 
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10. Avsnitt 1 a i bilaga D ska ändras på 
följande sätt:  

 
"a) Varje medlem eller grupp av medlem-

mar, vars röster som tilldelats medlemmen el-
ler medlemmarna avges av en direktionsle-
damot, ska utse en ledamot till rådet som ska 
vara en styrelseledamot, minister i en med-
lems regering eller en annan person som in-
nehar en motsvarande ställning, och kan utse 
högst sju biträdande ledamöter. Styrelsen kan 
med åttiofem procents majoritet av samtliga 
röster ändra det antal biträdande ledamöter 
som kan utses. En ledamots eller biträdande 
ledamots förordnande gäller tills dess att en 
ny person utses eller tills nästa ordinarie val 
av direktionsledamöter, beroende på vad som 
inträffar först."  

 
11. Avsnitt 5 e i bilaga D upphävs.  
 
 
12. Avsnitt 5 f i bilaga D ska ändras till 5 

e i bilaga D och det nya avsnittet 5 e ska 
ändras på följande sätt:  

 
 
"e) När en direktionsledamot är berättigad 

att avge det antal röster som har tilldelats en 
medlem i enlighet med artikel XII, avsnitt 3 i 
iii) ska den ledamot som har utsetts av grup-
pen vars medlemmar valde direktionsledamo-
ten vara berättigad att rösta och avge det antal 
röster som har tilldelats medlemmen. Med-
lemmen ska anses ha deltagit i utseendet av 
den ledamot som är berättigad att rösta och 
avge det antal röster som har tilldelats med-
lemmen." 

10. The text of paragraph 1(a) of Sched-
ule D shall be amended to read as follows: 

 
“(a) Each member or group of members 

that has the number of votes allotted to it or 
them cast by an Executive Director shall ap-
point to the Council one Councillor, who 
shall be a Governor, Minister in the govern-
ment of a member, or person of comparable 
rank, and may appoint not more than seven 
Associates. The Board of Governors may 
change, by an eighty-five percent majority of 
the total voting power, the number of Asso-
ciates who may be appointed. A Councillor 
or Associate shall serve until a new appoint-
ment is made or until the next regular elec-
tion of Executive Directors, whichever shall 
occur sooner.” 

 
11. The text of paragraph 5(e) of Sched-

ule D shall be deleted. 
 
12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be 

renumbered 5(e) of Schedule D and the 
text of the new paragraph 5(e) shall be 
amended to read as follows: 

 
“(e) When an Executive Director is entitled 

to cast the number of votes allotted to a 
member pursuant to Article XII, Section 
3(i)(iii), the Councillor appointed by the 
group whose members elected such Execu-
tive Director shall be entitled to vote and cast 
the number of votes allotted to such member. 
The member shall be deemed to have partici-
pated in the appointment of the Councillor 
entitled to vote and cast the number of votes 
allotted to the member.” 

 
13. Bilaga E ska ändras på följande sätt: 
 
"Övergångsbestämmelser avseende direk-

tionsledamöter 
 
 
1. Vid denna bilagas ikraftträdande:  
 
 
a) Varje direktionsledamot som utsågs i en-

lighet med den tidigare artikel XII, avsnitt 3 b 
i) eller 3 c och var i tjänst omedelbart före 
denna bilagas ikraftträdande ska anses ha 

13. The text of Schedule E shall be 
amended to read as follows: 

 
“Transitional Provisions with Respect to 

Executive Directors 
 
1. Upon the entry into force of this Sched-

ule: 
 
(a) Each Executive Director who was ap-

pointed pursuant to former Article XII, Sec-
tions 3(b)(i) or 3(c), and was in office imme-
diately prior to the entry into force of this 
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valts av den medlem som utsåg denne och  
 
 
 
b) Varje direktionsledamot som avger en 

medlems röster i enlighet med den tidigare ar-
tikel XII, avsnitt 3 i ii) omedelbart före denna 
bilagas ikraftträdande ska anses ha valts av 
denna medlem."  

 
 
14. Avsnitt 1 b i bilaga L ska ändras på 

följande sätt:  
 
"b) utse en styrelseledamot eller ställföre-

trädande styrelseledamot, utse eller delta i ut-
seendet av en ledamot eller ställföreträdande 
ledamot till rådet eller välja eller delta i valet 
av en direktionsledamot."  

 
15. Inledningen till avsnitt 3 c i bilaga L 

ska ändras på följande sätt: 
 
 
"c) Den direktionsledamot som valdes av 

medlemmen eller i vars val medlemmen har 
deltagit ska inte längre vara kvar i tjänst, så-
vida inte direktionsledamoten var berättigad 
att avge det antal röster som tilldelats andra 
medlemmar vars rösträtt inte tillfälligt har 
upphävts. I det senare fallet:” 

Schedule, shall be deemed to have been 
elected by the member who appointed him; 
and 

 
(b) Each Executive Director who cast the 

number of votes of a member pursuant to 
former Article XII, Section 3(i)(ii) immedi-
ately prior to the entry into force of this 
Schedule, shall be deemed to have been 
elected by such a member.” 

 
14. The text of paragraph 1(b) of Sched-

ule L shall be amended to read as follows: 
 
“(b) appoint a Governor or Alternate Gov-

ernor, appoint or participate in the appoint-
ment of a Councillor or Alternate Councillor, 
or elect or participate in the election of an 
Executive Director.” 

 
15. The text of the chapeau of paragraph 

3(c) of Schedule L shall be amended to 
read as follows: 

 
“(c) The Executive Director elected by the 

member, or in whose election the member 
has participated, shall cease to hold office, 
unless such Executive Director was entitled 
to cast the number of votes allotted to other 
members whose voting rights have not been 
suspended. In the latter case:” 
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