
RP 99/1999 rd 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt av
vecklingssystem och lag om ändring av 5 a § lagen om värdean
delskonton 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om vissa 
villkor vid värdepappers- och valutahandel 
samt betalningssystem ersätts med en ny lag 
om vissa villkor vid värdepappers- och valu
tahandel samt avvecklingssystem. Målet med 
propositionen är att i Finland genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
slutgiltig avveckling i system för överföring 
av betalningar och värdepapper. 

Den nuvarande lagens bestämmelser har 
med undantag för smärre justeringar infogats 
i lagförslaget i nästan oförändrad form. Den 
föreslagna lagen skall till skillnad från den 
nuvarande och i överenstämmelse med di
rektivet också gälla bruttoavvecklingssystem 
i värdepappershandeln. Tillämpningen av 
lagen paverkas inte av om ett avvecklings
system grundar sig på nettning av leverans
förpliktelser eller om leveransförpliktelserna 
fullgörs mellan deltagama till bruttobelopp. 
Den föreslagna lagen gäller också säkerheter 
som ställts till förmån för centralbanken när 
den sköter centralbanksfunktioner. 

I förslaget avsedda avvecklingssystem kan 
enligt huvudregeln endast upprätthållas av 

2922020 

en centralbank eller en eller flera av de i 
den föreslagna lagen uppräknade finländska 
sammanslutningarna eller motsvarande ut
ländska sammanslutningar. 

I förslaget begränsas liksom i direktivet 
möjligheterna att netta eller i övrigt avveckla 
en förpliktelse i ett avvecklingssystem efter 
att insolvensförfarande inletts mot en delta
gare i systemet. Dessutom föreslås att i la
gen infogas bestämmelser som överens
stämmer med direktivets bestämmelser om 
tillämplig lag och anmälningsskyldighet 
samt om användningen av avvecklingskon
ton och kreditfaciliteter efter att insolvens
förfarande inletts mot en deltagare i avveck
lingssystemet 

Dessutom föreslås att i lagen om värdean
delskonton infogas en direktivsenlig bestäm
melse om tillämplig lag när rättigheterna till 
värdeandelar som noteras på ett förvalt
ningskonto är registrerade eller i övrigt bok
förs utomlands. 

Lagarna är avsedda att träda i kraft den 11 
december 1999 när tiden för genomförande 
av direktivet löper ut. 



2 RP 99/1999 rd 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

ALLMÄNNA MOTIVERINGAR ...................................... 3 

l. Nuläge ....................................................... 3 
1.1. Betalningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1.2. System för avveckling av värdepapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1.3. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.4. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/5/EG ....................... 6 
1.5. Bedömning av nuläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

3. Propositionens verkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4. Beredningen av propositionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

DETALJMOTIVERINGAR .......................................... 9 

l. Lagförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
1.1 Lag om vissa villkor vid värdepappers- och 

valutahandel samt avvecklingssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
1.2. Lag om värdeandelskonton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

2. Ikraftträdande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

LAGFÖRSLAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

l. Lag om vissa villkor vid värdepappers- och 
valutahandel samt avvecklingssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

2. Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 



RP 99/1999 rd 3 

ALLMÄN N A MOTIVERINGAR 

l. Nuläge 

1.1. Betalningssystem 

Finlands Banks checkkontosystem 

Finlands Bank upprätthåller Finlands 
Banks checkkontosystem (Bank of Finland 
Real-time Gross settlement system, BoF
RTGS) som togs i bruk år 1991. Finlands 
Banks checkkontosystem har varit eurobase
rat sedan början av år 1999 när den ekono
miska och monetära unionens tredje fas in
leddes. 

Utöver täckningen för betalningar banker
na emellan (PMJ-clearing) erlägger man via 
Finlands Banks checkkontosystem bruttobe
talningar mellan kontoinnehavarna, t.ex. ex
pressöverföringar, checker och bankväxlar 
(POPS), de betalningar som förmedlas i 
T ARGE T -systemet och betalningar i värde
pappershandeln. Också betalningar mellan 
Finlands Bank och kontoinnehavarnaoutförs i 
Finlands Banks checkkontosystem. Ar 1998 
registrerades i Finlands banks checkkonto
system ca 181 300 transaktioner vilkas sam
manlagda värde uppgick till ca Il 500 mil
jarder mark. 

Finlands Banks checkkontosystem verkar i 
realtid. Betalningarna utförs transaktionsspe
cifikt till bruttobelopp mellan parterna. Be
talningsuppgifterna sänds till Finlands Bank 
antingen från en arbetsstation på en bank via 
datakommunikationsnätet eller SWIFT -nätet. 
Finlands Bank kontrollerar om det finns till
räckliga medel på kontot för att utföra betal
ningen. Om medel finns, debiterar Finlands 
Bank avsändarbankens checkkonto och kre
diterar samtidigt mottagarbankens checkkon
to (inhemsk RTGS-betalning). Betalningen 
blir enligt systemets regler oåterkallelig och 
slutgiltig vid registreringstidpunkten. 

Om det inte finns tillräckliga medel på 
avsändarbankens checkkonto för att utföra 
betalningen, står den kvar i kö i väntan på 
att det kommer in medel. En kontoinnehava
re kan bestämma att en betalning får regis
treras tidigast vid en viss tidpunkt och då 
kvarstår betalningen i kö och utförs tidigast 
vid den angivna tidpunkten. Bankerna kan 
också bestämma i vilken ordning betalningar 
skall utföras. De betalningar som står i kö 
kan återkallas genom att man avlägsnar dem 
från kön. 

Finlands Banks checkkontosystem hör till 
T ARGE T -systemet (Trans-European Auto
mated Real-time Gross settlement Express 
Transfer system). T ARGE T -systemet består 
av RTGS-systemen i medlemsstaterna inom 
euroområdet och Europeiska centralbankens 
betalningsmekanismer samt Interlinking-sys
temet som förenar dessa. Realtidsbaserade 
bruttoavvecklingssystem (RTGS-system) i de 
EU-länder som inte hör till euroområdet kan 
också ansluta sig till T ARGE T -systemet. 
T ARGE T -systemet har utvecklats för att 
förmedla till penningpolitiken anknutna be
talningar och betalningar i eurobelopp inom 
gemenskapens penningmarknadshandeL Via 
T ARG ET kan man förmedla också andra 
eurobetalningar till nästan alla inom EU 
verksamma kreditinstitut. 

I T ARG ET skickar betalarbanken ett be
talningsuppdrag till sin egen nationella cen
tralbank. Centralbanken skickar betalningen 
vidare via systemet till mottagarbankens 
centralbank som erlägger betalningen till 
mottagarbanken. Mottagarbankens central
bankskonto krediteras inte innan betalarban
ken centralbankskonto har debiterats eller en 
täckningsreservation gjort på kontot. Det tar 
i normala fall bara några minuter att överfö
ra betalningen från kontot hos betalarban
kens centralbank till kontot hos mottagar
bankens centralbank. T ARG ET -betalningen 
blir enligt checkkontosystemets regler oåter
kallelig vid tidpunkten för täckningsreserve
ringen. 

Betalningssystem mellan bankerna 

Bankernas inbördes betalningssystem 
(PMJ) upprätthålls av medlemmarna i Bank
föreningen i Finland vilka verkar som clea
ringbanker. Bankernas inbördes betalnings
system är ett förmedlingssystem där trans
aktionerna överförs satsvis i filer och i vil
ket bankerna utbyter betalningsuppgifter 
sinsemellan på bilateral basis. Täcknings
överföringen i betalningssystemet grundar 
sig på ett avtal om clearingnoteringar mellan 
Finlands Bank och clearingbankerna. Täck
ningen för kontoöverföringar, bankkortsbe
talningar och direktdebiteringar överförs via 
Finlands Banks checkkontosystem två gång
er om dagen enligt de clearingkalkyler ban
kerna tillställer Finlands Bank. Täcknings
överföringarna sker som samregistreringar 
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och resultatet av dem är att varje banks 
checkkontosaldo ändras enligt beloppet av 
den multilaterala nettoskulden eller fordran. 

I det inbördes betalningssystemet mellan 
bankerna förmedlades år 1998 totalt ca 282 
miljoner betalningar vilkas sammanlagda 
värde uppgick till ungefär 2 850 miljarder 
mark. 

I upprätthållandet av det system som an
vänds för expressöverföringar samt för att 
förmedla kund- och bankchecker och bank
växlar (POPS) deltar medlemmarna i Bank
föreningen i Finland. Bankerna kommer bi
lateralt överens om en storleksgräns för be
talningarna och de betalningar som går över 
denna gräns utförs som bruttoöverföringar 
via Finlands Banks checkkontosystem. Om 
betalningen är mindre än den överenskomna 
gränsen, nettas den bilateralt mellan banker
na så att varje banks nettoskuld till eller net
tofordran av den andra parten uppdateras 
kontinuerligt enligt inkommande och utgåen
de betalningar. När man uppnår den bilate
ralt överenskomna gränsen utför bankerna en 
täckningsöverföring i Finlands Banks check
kontosystem. Dagen avslutas med att man 
utför täckningsöverföringar så att den bilate
rala skulden nollställs. 

I POPS-systemet utfördes år 1998 ca 
11 O 000 expressöverföringar vilkas samman
lagda värde uppgick till ungefär 915 miljar
der mark. Antalet checker var ca 800 000 
och deras totala värde ungefär 550 miljarder 
mark. 

Andelsbankernas Centralbank Abp och 
Aktia Sparbank Abp upprätthåller dessutom 
vardera egna betalningssystem för skötsel av 
de lokala bankernas betalningar. 

1.2. System rör avveckling av värdepapper 

Värdepapperscentralens clearingsystem 

I avvecklingsverksamheten i värdepappers
handeln fastställs de förpliktelser som upp
står i värdepappershandeln och u~pfylls ge
nom att värdepappren överförs fran säljaren 
till köparen och betalningen från köparen till 
säljaren. I Finland förvarar man värdepapper 
huvudsakligen i värdeandelssystemet Förvar 
och hantering av värdeandelar sköts av sex 
separata värdeandelsregister som upprätthålls 
av bankerna och Finlands Värdepapperscen
tral Ab (nedan värdepapperscentralen). Han
deln med aktier och aktierelaterade värdean
delar avvecklas i värdepapperscentralens 

OM-system. I värdepapperscentralens RM
system avvecklas handeln med masskulde
brev och andra penningmarknadsinstrument 

I värdepapperscentralens OM-system net
t~s betalningsförpliktelserna per clearingpart. 
Overlåtelsema avvecklas dagligen i en enda 
post genom att man noterar alla transaktio
ner i värdeandelsregistren och överför betal
ningarna i Finlands Banks checkkontosystem 
genom kontonoteringar eller på något annat 
av värdepapperscentralen godkänt sätt. 

I OM-systemet avvecklades år 1998 ca 
l 224 000 transaktioner vilkas sammanlagda 
värde uppgick till ca 600 miljarder mark. 

Handeln med värdeandelar som emitterats 
av finska staten, Finlands Bank samt privata 
sammanslutningar avvecklas i värdepappers
centralens RM-system för centraliserad av
veckling i fråga om värdeandelar som utgör 
främmande kapital. I RM-systemet kan man 
värdeandelskontona emellan och i penning
bokföringen göra samtidiga och ömsesidiga 
överföringsnoteringar. Avvecklingen sker i 
realtid och specifikt för varje köp. Partema 
matar in uppgifterna om köpet i systemet 
som kontrollerar att uppgifterna stämmer 
överens, bekräftar att köpet är bindande och 
godkänner det för avveckling. De ömsesidi
ga prestationerna sker på överenskommen 
dag. Enligt värdepapperscentralens regler har 
en part inte rätt att ensidigt återkalla ett be
kräftat köp. Säljaren kan i samband med att 
köpet registreras meddela att de sålda vär
deandelama reserveras så att de enbart kan 
användas för att verkställa leveransen. På 
motsvarande sätt kan köparen på förhand 
reservera medel på ett checkkonto hos Fin
lands Bank. På leveransdagen avförs vär
deandelama från säljarens konto och noteras 
på köparens konto samtidigt som säljaren får 
betalning av köparens medel. 

I RM-systemet avvecklades år 1998 ca 
68 900 transaktioner vilkas sammanlagda 
värde var ca 4 800 miljarder mark. 

Clearingsystemet i optionshandeln 

Rättigheter och förpliktelser som uppstår i 
optionshandeln fastställs och uppfylls vid 
clearing av standardiserade derivativavtal 
genom att en avtalsenlig betalningsskyldig
het fullgörs eller den underliggande egendo
men överförs. Optionsföretaget blir vid clea
ringen motpart 1 optionshandeln. De rättig
heter och förpliktelser som fastställs vid cle
aringen ansluter sig i enlighet med avtals-
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villkoren i fråga till betalning av köpeskil
lingen och arvoden, ställande av säkerheter 
och leverans av den underliggande egendo
men. 

I clearingsystemet vid Hex Ab, Helsing
fors Värdepapper- och derivativbörs, clea
ringbolag (nedan Helsingfors Börs) noteras 
optionsköpen på kundspecifika clearingkon
ton i samband med godkännandet av clea
ringen. De optionsköp som noterats på ett 
clearingkonto utgör en s.k. kontoposition i 
vilken derivativavtal med olika riktning net
tas. Också de säkerheter som krävs i op
tionshandeln nettas. 

De rättigheter och förpliktelser som fast
ställs vid clearin~en fullgörs vid leveransen 
som beroende pa avtalsvillkoren kan ske i 
en eller flera etapper. Vid leveransen nettas 
för varje clearin~parts del rättigheterna och 
förpliktelserna pa kundemas clearingkonton. 
Leveransen av de aktier som utgör den un
derliggande egendomen genomförs i värde
papperscentralens system. Betalningarna kan 
utföras med hjälp av bankernas betalnings
sy§tem. 

Ar 1998 clearades 2 800 000 derivativav
tal vid Helsingfors Börs. På basis av ett 
samarbetsavtal mellan Helsingfors Börs och 
den tyska derivativbörsen Eurex överförs en 
del av Helsingfors Börs derivativhandel hös
ten 1999 till Eurex system på vilket tysk lag 
tillämpas. 

1.3. Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/26/EG 

Allmänt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/26/EG om slutgiltig avveckling i system 
för överföring av betalningar och värdepap
per, nedan direktivet, antogs den 19 maj 
1998. Det primära syftet med direktivet är 
att säkerställa verksamheten av betalnings
system och avvecklingssystem för värdepap
per i situationer när insolvensförfarande in
letts mot en deltagare i ett system. Direkti
vet gäller både bruttoavveckling och avveck
ling som grundar sig på nettning. 

Med direktivet strävar man efter att min
ska den systemrisk som särskilt ansluter si~ 
till de avvecklingssystem som grundar sig pa 
multilateral nettning. I direktivets ingress 
understryker man också vikten av att minska 
de rättsliga riskerna för deltagande i system 
för bruttoavveckling av värdepapper i realtid 

i synnerhet när det finns ett nära samband 
mellan betalningssystem och värdepappers
avvecklingssystem. Direktivet syftar till att 
bidra till att gränsöverskridande avvecklings
arrangemang för betalningar och värdepap
per inom gemenskapen är ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva och genom detta till 
att stärka kapitalets fria rörlighet på den inre 
marknaden med tanke på den ekonomiska 
och monetära unionens tredje fas. 

Tillämpningsområde 

Direktivet tillämpas enligt artikel l på var
je sådant i artikel 2 a definierat system som 
faller under lagen i en medlemsstat, obero
ende av vilken valuta som hanteras i syste
met, samt på deltagama i ett sådant system. 
Dessutom gäller direktivet säkerheter som 
ställts i samband med deltagande i ett sys
tem eller i samband med operationer som 
utförs av centralbankerna i medlemsstatema 
i deras funktion som centralbanker. 

Med ett system avses enligt artikel 2 a ett 
sådant formellt arrangemang mellan tre eller 
flera deltagare som har gemensamma regler 
och standardiserade arrangemang för att ut
föra överföringsuppdrag mellan deltagarna, 
som faller under lagen i en medlemsstat som 
betecknat systemet som ett system och som 
anmälts till kommissionen av medlemsstaten 
i fråga. En medlemsstat kan emellertid i en
skilda fall beteckna också ett formellt arran
gemang mellan två deltagare som ett system 
när medlemsstaten anser att systemrisken 
motiverar detta. Deltagama i ett system väl
jer enligt denna punkt vilken stats lag som 
skall tillämpas på systemet och måste då 
välja lagen i en medlemsstat där åtminstone 
en av dem har sitt huvudkontor. 

Nettoingens och överföringsuppdragens bin
dande verkan 

Enligt artikel 3.1 första stycket skall över
föringsuppdrag och nettning gälla enligt 
rättsordningen. De är bindande i förhållande 
till tredje man också när insolvensförfarande 
inletts mot en deltagare om överföringsupp
dragen infördes i systemet innan insolvens
förfarande inleddes. Enligt artikel 3.3 skall 
tidpunkten för införande av ett överfö
ringsuppdrag i systemet bestämmas i syste
mets regler. 

Enligt artikel 3.1 andra stycket skall över
föringsuppdrag som införs i ett system efter 
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den tidpunkt då insolvensförfarande inleds 
och som utförs samma dag som insolvens
förfarande inleds också gälla enligt rättsord
ningen och vara bindande för tredje man om 
clearingorganisationen efter avvecklingen 
kan visa att den inte hade eller borde ha haft 
kännedom om att insolvensförfarande inletts. 

Enligt artikel 4 får medlemsstaterna före
skriva att inledning av insolvensförfarande 
mot en deltagare inte skall hindra medel el
ler värdepapper som finns på deltagarens 
avvecklingskonto från att användas för att 
uppfylla denna deltagares förpliktelser i sys
temet den dag insolvensförfarandet inleds. 
Dessutom kan medlemsstaterna föreskriva 
att en deltagares till systemet anknutna kre
ditfacilitet får användas för att uppfylla del
tagarens förpliktelser i systemet mot befint
lig säkerhet. 

Enligt artikel 5 får en deltagare i ett sys
tem eller tredje man inte återkalla ett över
föringsuppdrag efter en i systemets regler 
angiven tidpunkt. 

Insolvensförfarande 

Enligt artikel 7 i direktivet skall insolvens
förfarande mot en delta~are i ett system inte 
ha retroaktiv verkan pa de rättigheter och 
förpliktelser som har uppstått för deltagaren 
i samband med deltagande i systemet innan 
insolvensförfarande inleddes. På sådana rät
tigheter och förpliktelser skall enligt artikel 
8 den stats lag tillämpas som tillämpas på 
själva systemet. Enligt artikel 6.3 skall övri
ga medlemsstater omedelbart underrättas om 
att insolvensförfarande inletts mot en delta
gare i systemet. 

Skydd för innehavare av säkerhet 

Inledande av insolvensförfarande mot en 
deltagare som ställt en säkerhet påverkar 
inte enligt artikel 9.1 de rättigheter som en 
deltagare till vars förmån en säkerhet ställts 
i samband med systemet har och inte heller 
de rättigheter medlemsstaternas centralban
ker eller europeiska centralbanken har i sä
kerheter som ställts till förmån för dem. Så
dan säkerhet får realiseras för att tillgodose 
nämnda rättigheter. Enligt artikel 9.2 be
stäms säkerhetsinnehavarens rättigheter till 
värdepapper enligt lagen i den medlemsstat 
där rättigheterna med avseende på värde
pappren har registrerats i ett register, på ett 
konto eller i ett system för centraliserad för-

valtning. Enligt punkt 21 i direktivets in
gress tillämpas bestämmelsen bara om lag
stiftningen i den stat där värdepappren be
finner sig tillåter att rättigheter med avseen
de på värdepappren registreras i en annan 
stat. 

Genomförande 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa direktivet i fråga före den 11 
dec e m ber 1999. 

1.4. Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/5/EG 

Syftet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/5/EG om gränsöverskridande 
betalningar är att förbättra de gränsöverskri
dande betalningstjänsterna för både privat
personer och företag inom Europeiska eko
nomiska samarbetsområdet Största delen av 
direktivets bestämmelser gäller förhållandet 
mellan beställaren av betalningsuppdraget 
och dennes bank eller något annat företag 
som tillhandahåller tjänster avseende betal
ningsöverföring. I direktivet finns också en 
del bestämmelser om det inbördes ansvaret 
mellan företag som deltar i förmedlingen av 
betalningar. När direktivet emellertid inte 
gäller avvecklingsverksamhet i betalnings
system har det ingen betydelse för den före
slagna lagen. Direktivet har genomförts i 
Finland med lagen om betalningsöverfö
ringar av den 28 juli 1999 (821/1999). 

1.5. Bedömning av nuläget 

Allmänt 

Tillämpningsområdet för lagen om vissa 
villkor vid värdepappers- och valutahandel 
samt betalningssystem (588/1997, nedan 
nettningslagen) utvidgades med en lag som 
trädde i kraft i början av år 1999 till att gäl
la även clearing av betalningsförpliktelser i 
betalningssystem. I lagen fastställdes att 
nettoingen har bindande verkan i insolvens
situationer och att ett överföringsuppdrag är 
en fö~liktelse som binder också konkurs
bon. Pa detta sätt tryggades betalningssyste
mens verksamhet. Clearingmetoderna 1 be
talningssystemen behandlades i regeringens 
proposition med förslag till lagar om änd
ring av lagen om vissa villkor vid värdepap-
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pers- och valutahandel och 7 § lagen om 
Finlands Bank (RP 259/1998 rd). 

Någon annan lagstiftning om betalnings
system finns inte. Deras verksamhet grundar 
sig på avtal mellan deltagarna i systemen 
och på etablerad banksed. 

Nettningslagen gäller också på nettning 
baserad clearingverksamhet i värdepappers
handeln. I ovan nämnda regeringsproposition 
ingick in~et förslag om att lagens tillämp
ningsomrade skulle utvidgas till att gälla 
bruttoclearingsystemen i värdepappershan
deln. Detta motiverades i propositionen med 
att regleringen i fråga om dem görs enhetlig 
i samband med genomförandet av direktivet 
om avvecklingssystem. 

I övrigt finns det bestämmelser om clea
ringsverksamheten i värdepappershandeln i 
värdepappersmarknadslagen ( 495/1989) och 
lagen om handel med standardiserade optio
ner och terminer (772/1988). I dem finns 
bl.a. bestämmelser om koncession för clea
ringverksamhet, clearingorganisationens 
verksamhet, clearingmedlemmar och tryg
gande av deras ställning samt clearingorga
nisationers och clearingmedlemmars panträtt. 
Bara de sist nämnda bestämmelserna om 
säkerhet har betydelse med tanke på denna 
proposition. De behandlas senare i detaljmo
tiveringarna för 11 § 3 mom. 

Ändringar föranledda av genomförandet av 
direktivet 

Vid beredningen av de propositioner som 
gällt nettningslagen och utvidgandet av till
lämpningsområdet för den försökte man be
akta alla de behov av ändringar som skulle 
föranledas av direktivet som då ännu var 
under beredning. Alla av direktivet föranled
da ändringar kunde emellertid ännu inte då 
förutses. Kommissionens förslag till direktiv 
gällde överhuvudtaget inte system för av
veckling av värdepapper och innehållet i 
förslaget till direktiv ändrades ännu i 
slutskedet av dess beredning. Därför stäm
mer inte alla bestämmelser i nettningslagen 
helt överens med direktivet. 

A v ovan nämnda skäl har inte heller nett
ningslagen sådana bestämmelser som direk
tivet förutsätter om bl.a. att underrätta andra 
stater inom Europeiska ekonomiska samar
betsområdet om att insolvensförfarande in
letts, tillämplig lag, anmälningar till kom
missionen eller säkerheter som ställs till för
mån för Europeiska centralbanken eller cen-

tralbankerna i de andra staterna. Också nett
ningslagens bestämmelser om nettning efter 
att insolvensförfarande inletts mot en delta
gare avviker i vissa avseenden från vad som 
föreskrivs i direktivet. 

2. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

Propositionens mål är att undanröja den 
rättsliga osäkerhet som ansluter sig till av
vecklingens slutgiltighet när det gäller brut
toavvecklingssystem för värdepapper samt 
att justera och komplettera bestämmelserna 
om avvecklingssystemens verksamhet så att 
de följer direktivet. Den föreslagna lagen 
skall gälla avvecklingssystem som upprätt
hålls av en centralbank och vissa andra sam
manslutningar som uppräknas i den föreslag
na lagen också när bruttometoden används 
vid avveckling av värdepapper. 

Upprätthållaren av ett avvecklingssystem 
kan vara en centralbank eller en eller flera 
av i lagförslaget uppräknade sammanslut
ningar. Också motsvarande utländska sam
manslutningar kan verka som upprätthållare 
av avvecklingssystem. Med centralbank av
ses Finlands Bank, Europeiska centralbanken 
och de andra staternas centralbanker. 

Också någon annan än en i lagförslaget 
nämnd sammanslutning som fastställer och 
uppfyller i pengar angivna förpliktelser kan 
upprätthålla ett avvecklingssystem som avses 
i propositionen om täckningarna i samman
slutningens betalningssystem överförs via ett 
konto hos centralbanken. Dessutom kan ock
så ett sådant system som inte uppfyller kän
netecknen för ett i den föreslagna lagen av
sett avvecklingssystem få sin verksamhet att 
höra till lagens tillämpningsområde om fi
nansministeriet på ansökan av systemets 
upprätthållare anser att systemet faller under 
direktivets tillämpningsområde eller att det 
kan anses vara jämförbart med ett i direkti
vet avsett avvecklingssystem. På detta sätt 
försöker man undvika att man i lagen i onö
dan begränsar utvecklandet av eventuella 
nya avvecklingssystem. 

Den föreslagna lagen skall tillämpas både 
på avvecklingssystem som i enlighet med 
direktivet anmälts till kommissionen och på 
andra finländska avvecklingssystem. Enligt 
punkt 7 i direktivets ingress kan medlems
statema tillämpa bestämmelserna i direktivet 
på sina inhemska institut som deltar i system 
i tredje land och på säkerheter som ställs i 
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samband med deltagande i sådana system. 
För att finländska sammanslutningar lättare 
skall kunna delta också i verksamheten i 
avvecklingssystem i tredje stater föreslås att 
lagen skall gälla finländska sammanslutning
ar som är deltagare i sådana avvecklingssys
tem och de säkerheter som de ställt i sam
band med deltagande i avvecklingssystemen. 

Direktivet gäller också säkerheter som 
ställs i samband med åtgärder som vidtas av 
Europeiska centralbanken och medlemssta
ternas centralbanker. I samband med att 
nettningslagen ändrades fogades till 7 § la
gen om Finlands Bank (214/1998) ett nytt 
2 mom. som uppfyller de i direktivet upp
ställda kraven med avseende på säkerheter 
som ställs till Finlands Bank. Det föreslås 
att man i lagen infogar en direktivsenlig be
stämmelse om säkerheter som ställs till Fin
lands Bank, Europeiska centralbanken och 
de andra staternas centralbanker. Samtidigt 
kan nämnda bestämmelse i lagen om Fin
lands Bank upphävas såsom obehövlig. 

I de föreslagna lagen begränsas i överens
stämmelse med direktivet möjligheterna att 
netta eller på annat sätt avveckla en förplik
telse i ett avvecklingssystem när förpliktel
sen har anmälts för avveckling efter att in
solvensförfarande inletts mot en deltagare i 
avvecklingssystemet Förpliktelsen kan av
vecklas bara samma dag som insolvensför
farandet inleds. Dessutom förutsätts att clea
ringorganisationen kan bevisa att den inte 
vid tidpunkten för avveckling visste eller 
borde ha vetat om att insolvensförfarande 
inletts. 

Enligt artikel 4 i direktivet får medlems
staterna i sin nationella lagstiftning föreskri
va att inledning av insolvensförfarande mot 
en deltagare i ett avvecklingssystem inte 
hindrar att medel som finns tillgängliga på 
deltagarens avvecklingskonto används för att 
uppfylla deltagarens förpliktelser i avveck
lingssystemet den dag insolvensförfarande 
inleds. Likaså kan man föreskriva att en till 
systemet förbunden kreditfacilitet kan an-

vändas mot i systemet befintlig säkerhet ef
ter att insolvensförfarande inletts. 

Särskilt när det gäller nettningsbaserad 
avveckling i värdepappershandeln är det för 
att minska systemrisken av primär betydelse 
att trygga att deltagare i avvecklingssystemet 
har betalningsberedskap. Medel som avskilts 
för avveckling skall för att avvärja system
risken kunna användas också efter att insol
vensförfarande inletts. Därför föreslås i pro
positionen att i lagen infogas bestämmelser 
som följer direktivet när det gäller använd
ningen av avvecklingskonto och kreditfacili
tet efter att insolvensförfarande inletts mot 
en deltagare i avvecklingssystemet 

Dessutom finns i den föreslagna lagen så
dana bestämmelser om tillämplig lag och 
anmälningsskyldighet som direktivet förut
sätter. Det föreslås att man också i lagen om 
värdeandelskonton (827/1991) infogar en 
motsvarande bestämmelse om tillämplig lag. 

3. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga verkningar på den 
offentliga ekonomin. 

De föreslagna lagarna gör det nuvarande 
rättsläget klarare och förbättrar de finländska 
avvecklingssystemens möjligheter att delta i 
internationella avvecklingssystem. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen grundar sig på ett förslag 
som utarbetats av en arbetsgrupp som till
satts av justitieministeriet I arbetsgruppen 
fanns företrädare för justitieministeriet, fi
nansministeriet, Finlands Bank, Finlands 
Värdepapperscentral Ab och Bankföreningen 
i Finland. Arbetsgruppens betänkande blev 
färdigt i maj 1999. Betänkandet har varit på 
remiss hos nio myndigheter och organisa
tioner. Alla utlåtanden om arbetsgruppens 
förslag var positiva. 

Den fortsatta beredningen av propositionen 
har skett vid justitieministeriet som tjäns
teuppdrag. 
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DETALJMOTIVERINGAR 

l. Lagförslag 

1.1. Lag om vissa villkor vid 
värdepappers- och valutahandel samt 
avvecklingssystem 

l §. Tillämpningsområde. Enligt paragra
fens l m om. gäller lagen nettning och annan 
avveckling i avvecklingssystem av betal
ningar och i momentet avsedda leveransför
pliktelser. Till skillnad från nettningslagen 
skall den föreslagna lagen tillämpas på av
veckling av förpliktelser som ansluter sig till 
handeln med värdepapper, derivatinstrument 
och valuta i avvecklingssystem också när 
avvecklingen sker enligt bruttometoden. Mo
mentets l och 2 punkt har samma innehåll 
som nettningslagens l § l mom. l och 
2 punkt. 

Nettningslagen tillämpas på nettning av 
förpliktelser som ansluter sig till handeln 
med värdepapper, derivatinstrument och va
luta också när nettningen inte utförs i ett 
avvecklingssystem. I paragrafens 2 mom. 
finns en bestämmelse som gäller detta och 
som inte ändrar nuläget. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar den nuva
rande lagens l § 3 mom. Det föreslås att 
dess ordalydelse preciseras så att den till sitt 
innehåll skall motsvara artikel l c i direkti
vet. Enligt momentet i fråga gäller lagen 
också säkerheter som med avseende på av
vecklingsverksamheten ställts till förmån för 
en deltagare i avvecklingssystemet Enligt 
definitionen i 2 § 4 mom. av deltagare i ett 
avvecklingssystem omfattar begreppet både 
upprätthållaren av avvecklingssystemet och 
en sammanslutning som deltar i avveck
lingssystemets verksamhet. Utöver säker
heter för avvecklingsverksamheten gäller 
lagen enligt detta lagrum även säkerheter 
som ställts till Finlands Bank, Europeiska 
centralbanken och övriga staters centralban
ker i samband med penningpolitiska åtgärder 
och andra centralbanksfunktioner. 

2 §. Definitioner. I paragrafens l mom. 
definieras begreppet avvecklingssystem. Ett 
avvecklingssystem är enligt l punkten ett 
system vars verksamhet grundar sig på reg
ler och som upprätthålls av en i momentet 
avsedd sammanslutning. Ett avvecklingssys
tem kan upprätthållas av en eller flera 
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sammanslutningar. Utöver de uppräknade 
inhemska sammanslutningarna kan en mot
svarande utländsk sammanslutning upprät
thålla ett i denna punkt avsett avvecklings
system. A v sikten med förslaget är inte att 
ändra bestämmelserna i annan lagstiftning 
om krav på koncession för att idka avveck
lingsverksamhet 

Enligt momentets l punkt tillämpas lagen 
på avveckling av förpliktelser i avvecklings
system som upprätthålls av en centralbank. 
Med en centralbank avses i den föreslagna 
lagen Finlands Bank, Europeiska centralban
ken och centralbankerna i andra stater. 

Finlands Banks checkkontosystem är ett 
avvecklingssystem som avses i detta lagrum. 
Checkkontosystemet utgör en del av TAR
GET-systemet som upprätthålls av Europeis
ka centralbanken och de nationella central
bankerna tillsammans. 

Ett avvecklingssystem kan också upprätt
hållas av ett i 2 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993) avsett kreditinstitut. Enligt 
nämnda paragraf avses med kreditinstitut 
depositionsbanker och andra aktiebolag, an
delslag eller hypoteksförenin~ar vilkas af
färsverksamhet har till ändamal att från all
mänheten ta emot depositioner eller andra 
medel som skall återbetalas och att med des
sa medel för egen räkning erbjuda krediter 
och annan därmed jämförbar finansiering. 
Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform, i 41 b § andelsbankslagen 
(127111990) avsedda banker i aktiebolags
form samt Leonia Bank Abp. 

Bankernas PMJ-betalningssystem samt 
POPS-systemet som används för förmedling 
av expressöverföringar, checker och bank
växlar är i detta lagrum avsedda avveck
lingssystem. Också andelsbankernas betal
ningssystem som upprätthålls av Andelsban
kernas Centralbank Abp samt sparbankernas 
och de lokala sparbankernas betalningssys
tem vilka upprätthålls av Aktia Sparbank 
Abp är i punkten avsedda avvecklingssys
tem. 

Också en clearingorganisation som avses i 
l kap. 4 § 2 mom. värdepappersmarknadsla
gen kan upprätthålla ett i momentet avsett 
avvecklingssystem. Enligt nämnda lagrum 
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avses med clearingorganisation ett aktiebo
lag som yrkesmässigt och regelbundet bedri
ver clearingverksamhet för sådana företags 
räkning vilka har beviljats rätt att överlämna 
värdepappersavslut eller andra transaktioner 
till clearing hos en clearingorganisation. 
Med clearingverksamhet avses i nämnda 
moment bestämmande och avveckling på 
parters vägnar av förpliktelser som har upp
kommit genom avslut vid offentlig värde
pappershandel. Med clearingverksamhet av
ses även bestämmande och avveckling av 
förpliktelser vilka har uppkommit genom 
avslut eller överlåtelser utan samband med 
offentlig handel och avser värdepapper som 
har anslutits till värdeandelssystemet eller är 
föremål för offentlig handel. 

Systemet för clearing av aktier och aktie
relaterade värdeandelar (OM-systemet) och 
systemet för clearing av masskuldebrev och 
andra penningmarknadsinstrument (RM-sys
temet) är avvecklingssystem som avses i 
nämnda lagrum. 

Ett i denna punkt avsett avvecklingssystem 
kan också upprätthållas av ett optionsföretag 
som avses i l kap. 3 § lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer. Med 
ett optionsföretag avses i nämnda paragraf 
en sammanslutning som idkar optionsbörs
verksamhet eller clearing vid optionshandeln 
eller vardera. Med clearing vid optionshan
deln avses enligt 2 § 4 punkten i nämnda 
kapitel sammanförande av anbud som gäller 
premien och terminpriset eller motsvarande 
index så att partema enligt optionsföretagets 
reglemente måste ingå ömsesidiga avtal med 
optionsföretaget om premien, priset eller 
indexet enligt anbuden. 

Det system för clearing vid optionshan
deln som upprätthålls av Helsingfors Börs är 
ett avvecklingssystem som avses i detta lag
rum. 

Enligt momentets 2 punkt kan också en 
annan än en i punkt l avsedd sammanslut
ning som fastställer och fullgör penningsför
pliktelser upprätthålla ett i momentet avsett 
avvecklingssystem. Ett i detta lagrum avsett 
avvecklingssystem kan emellertid enbart 
vara ett sådant betalningssystem där täck
ningen överförs via ett konto hos centralban
ken. Rätten att inneha ett konto i Finlands 
Banks checkkontosystem kan beviljas kredit
institut som verkar under offentlig tillsyn 
och som har koncession inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet På särskilda 
grunder kan rätten att inneha checkkonto 

under vissa förutsättningar även beviljas vär
depappersföretag som verkar under offentlig 
tillsyn och har koncession inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet samt sam
manslutningar som bedriver avvecklings
verksamhet och verkar under offentlig till
syn. I Finland finns inte för närvarande i 
denna punkt avsedda avvecklingssystem. 

Enligt 3 punkten kan också andra sam
manslutningar än de som avses i l och 
2 punkten få sin verksamhet att höra till la
gens tillämpningsområde om finansminis
teriet på ansökan av den som upprätthåller 
ett system anser att systemet uppfyller kän
netecknen i definitionen av system i direkti
vet bland annat med tanke på den systemrisk 
som ansluter sig till dess verksamhet. A ven 
om ett system inte skulle uppfylla alla de 
kännetecken för ett system som fastställs i 
direktivet, kan ministeriet godkänna syste
met som ett i lagen avsett avvecklingssystem 
om det i övrigt kan jämföras med ett system 
i den mening som direktivet avser. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar 2 § l mom. 
nettningslagen. Uttrycket part i nettningsla
gen har ändrats till uttrycket deltagare i av
vecklingssystem. Det föreslås att paragrafens 
4 mom. ändras i jämförelse med 3 mom. i 
nettningslagen så att man i stället för att de
finiera en clearingorganisation definierar en 
deltagare i ett avvecklingssystem. Därför 
föreslås att ordet clearingorganisation som 
används i nettningslagens 2 § l mom. 
2 punkt ersätts med ordet avvecklingssys
tem. 

Paragrafens 3 m om. motsvarar 2 § 2 m om. 
nettningslagen. Bara vissa tekniska ändringar 
har gjorts i momentet. I stället för clearing
organisationens regler hänvisas i överens
stämmelse med direktivet till reglerna för 
avvecklingssystemet Dessutom har momen
tet utvidgats i enlighet med artikel 9.1 i di
rektivet så att det också gäller de regler en
ligt vilka säkerhet skall ställas till deltagare i 
avvecklingssystemet, dvs. upprätthållaren av 
avvecklingssystemet eller en sammanslut
ning som deltar i avvecklingssystemets verk
samhet. Momentets nuvarande ordalydelse 
täcker inte säkerheter som ställts till förmån 
för sammanslutningar som deltar i avveck
lingsverksamheten. 

I 2 § 3 mom. nettningslagen definieras 
begreppet clearingorganisation. Samma be
grepp har definierats annorstädes i lagstift
ningen på annat sätt. I det föreslagna 
4 mom. har begreppet clearingorganisation 
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ersatts med begreppet deltagare i avveck
lingssystem. Den föreslagna definitionen 
baserar sig på artikel 2 punkt f i direktivet. 
Den nya definitionen syftar inte till att ändra 
det nuvarande läget, utan endast till att ska
pa klarhet och enhetlighet mellan de i lagen 
använda begreppen och motsvarande be
grepp i direktivet. 

I paragrafens l moment definieras de av
vecklingssystem som omfattas av lagen. 
De sammanslutningar som kan upprätthålla i 
l mom. avsedda avvecklingssystem räknas 
upp i momentet. I paragrafens l mom. 2 och 
3 punkt preciseras inte närmare vilka sam
manslutningar som kan upprätthålla i punk
ten avsedda avvecklingssystem. Enligt det 
föreslagna 4 mom. avses med deltagare i 
avvecklingssystem både den som upprätthål
ler ett avvecklingssystem och en samman
slutning som deltar i avvecklingssystemets 
verksamhet. 

Enligt paragrafens 5 mom. avses med cen
tralbank Finlands Bank, Europeiska central
banken och centralbankerna i andra stater. 
Momentet grundar sig på artikel l punkt c 
och artikel 9.1 första strecksatsen i direktivet 
samt på punkt 7 i direktivets ingress. 

Paragrafens 6 mom. grundar sig på artikel 
2 punkt l i direktivet. Enligt detta moment 
avses med avvecklingskonto ett i 16 § lagen 
om värdeandelskonton avsett kommission
skonto som en deltagare i ett avvecklings
system för för en avvecklingssystemets verk
samhet deltagande sammanslutnings räkning. 
Med ett kommissionskonto avses i nämnda 
paragrafs l mom. ett sådant värdeandelskon
to som i enlighet med värdepapperscentra
lens regler och i syfte att organisera en i 
4 a kap. värdepappersmarknadslagen avsedd 
clearingorganisations verksamhet förs för en 
i avvecklingssystemets deltagande samman
slutnings räkning över sammanslutningens 
och dess kunders värdeandelar. Enligt para
grafens 2 mom. får kontoinnehavarens och 
dess kunders värdeandelar inte noteras på 
samma kommissionskonto. 

Kommissionskontona betjänar avveck
lingsverksamheten genom att de gör det 
möjligt att på ett gemensamt konto som dis
poneras av en sammanslutning som deltar i 
avvecklingssystemets verksamhet temporärt 
samla ihop värdeandelar för leverans. 

Enligt momentet i fråga avses med av
vecklingskonto också ett i 4 a kap. 9 § 
2 mom. avsett clearingkonto för penningme
del som en deltagare i avvecklingssystemet 

för för en i avvecklingssystemets verksamhet 
deltagande sammanslutnings räkning. En i 
nämnda kapitel avsedd clearingorganisation 
får i syfte att organisera clearingverksam
heten i eget namn öppna ett konto hos Fin
lands Bank, en utländsk centralbank, en de
positionsbank, ett utländskt kreditinstitut 
eller en filial till ett sådant för att användas 
för utbetalningar till och inbetalningar från 
clearingmedlemmarna och deras kunder. De 
medel som finns på en sådant konto tillhör 
inte clearingorganisationen och måste i clea
ringorganisationens bokföring hållas åtskilda 
från clearingorganisationens medel. 

Paragrafens 7 mom. motsvarar 2 § 4 mom. 
nettningslagen. Bestämmelsen motsvarar till 
sitt innehåll definitionen av insolvensförfa
rande i artikel 2 punkt j i direktivet. 

3 §. Nettning vid konkurs. Paragrafens 
J mom. motsvarar 3 § l mom. nettningsla
gen. Det föreslås att ordalydelsen i momen
tet preciseras i enlighet med de föreslagna 
nya definitionerna i 2 § och artikel 3.1. 
punkt l i direktivet. 

I artikel 3.1 punkt 2 i direktivet finns en 
bestämmelse om nettning som utförs den 
dag insolvensförfarande inleds. Direktivet är 
till denna del ett så kallat harmoniserings
direktiv. I bestämmelsen begränsas förutsätt
ningarna för nettning mera än i 3 § 2 mom. 
nettningslagen. Innehållet i det föreslagna 
2 mom. följer direktivets bestämmelser. 

Om en förpliktelse i enlighet med avveck
lingssystemets regler anmälts för avveckling 
efter att konkurs i fråga om en deltagare i 
avvecklingssystemet inletts, får denna för
pliktelse enligt momentet nettas bara den 
dag insolvensförfarande inleds. Dessutom 
förutsätts att den som upprätthåller avveck
lingssystemet kan visa att den varken hade 
eller borde ha haft kännedom om att kon
kurs inletts vid den tidpunkt då nettoingen 
utfördes. 

I den föreslagna lagens 9 § finns en be
stämmelse om skyldigheten att underrätta 
avvecklingssystemet om att insolvensförfa
rande inletts. Också i l § l mom. 5 a punk
ten förordningen om anmälningar som skall 
göras i konkursärenden (959/ 1994) före
skrivs om boförvaltarens anmälningsskyldig
het gentemot clearingorganisationer. Upp
rätthållaren av ett avvecklingssystem skall 
anses ha fått kännedom om att en deltagares 
konkurs inletts senast när den mottagit en 
anmälan om konkursen. Upprätthållaren av 
ett avvecklingssystem måste förete en till-
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räckligt tillförlitlig redogörelse över mottag
ningstidpunkten om den hävdar att förplik
telsen nettats efter att konkurs inletts men 
innan den har fått kännedom om inledande 
av konkurs. 

4 §. N ettningens inverkan på återvinning. 
Paragrafens l mom. är till innehållet likadan 
som 4 § l mom. nettningslagen. 

Ordet clearingorganisation i 4 § 2 mom. 
nettningslagen har i paragrafens 2 mom. er
satts med uttrycket deltagare i avvecklings
system. I direktivet finns inte den i slutet av 
4 § 2 mom. nettningslagen föreskrivna be
gränsningen som förutsätter att säkerheten 
ställts utan oskäligt dröjsmål efter att clea
ringorganisationen eller en avtalspart fått rätt 
att kräva säkerhet. Enligt artikel 9.1 i direk
tivet påverkar inte ett insolvensförfarande 
mot den deltagare som ställt en säkerhet i ett 
avvecklingssystem de rättigheter som en del
tagare i systemet har till en säkerhet som 
ställts i samband med systemet och inte hel
ler centralbankens rättigheter till säkerheter 
som ställts till den, oberoende av när säker
heterna ifråga har ställts. Därför har be
gränsningen i nettningslagen i fråga om tid
punkten för ställande av säkerhet lämnats 
bort i detta moment. 

5 §. N ettning vid företagssanering. Para
grafen är till sitt innehåll likadan som 5 § 
nettningslagen. 

6 §. N ettning vid insolvensförfarande i 
fråga om kreditinstitut. Paragrafens l mom. 
har samma innehåll som 6 § l mom. nett
ningslagen. 

I paragrafens 2 mom. har likadana, av di
rektivet föranledda ändringar gjorts som i 
3 § 2 mom. 

Paragrafens 3 mo m. har samma innehåll 
som 6 § 3 mom. nettningslagen. 

7 §. Nettningens inverkan på utsökning. 
Paragrafens l mom. har samma innehåll 
som 7 § l mom. nettningslagen. 

Direktivet gäller inte utsökning. Enligt 7 § 
nettningslagen tillämpas på nettning vid ut
sökning emellertid samma principer som på 
nettning vid konkurs. Med tanke på enhet
ligheten har i paragrafens 2 mom. gjorts 
likadana ändringar som i 3 § 2 mom och 
6 § 2 mom. 

8 §. Tillämpning av bestämmelserna i av
vecklingssystemen. Paragrafen motsvarar i 
fråga om avveckling av betalningsförpliktel
ser till sitt innehåll 7 a § nettningslagen. 
Ordalydelsen i den föreslagna paragrafen 
täcker förutom bruttoavveckling av betal-

Dingsförpliktelser i betalningssystem även 
bruttoavveckling i avvecklingssystem för 
värdepapper av förpliktelser som uppstår i 
värdepappershandeln. Om en fö9;>liktelse 
enligt bestämmelserna i denna lag far nettas 
i ett avvecklingssystem utan hinder av insol
vensförfarande mot en deltagare i avveck
lingssystemet, får den enligt detta moment 
också avvecklas på annat sätt i avvecklings
systemet utan hinder av insolvensförfaran
det Nettning efter att insolvensförfarande 
inletts mot en deltagare i ett avvecklingssys
tem regleras i lagens 3, 5 och 6 §. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. i jäm
förelse med 7 a § 2 mom. nettningslagen 
ändras på motsvarande sätt så att också en 
förpliktelse i värdepappershandeln anses ha 
uppkommit när en deltagare i ett avveck
lingssystem enligt avvecklingssystemets reg
ler inte har rätt att ensidigt återkalla ett upp
drag som gäller förpliktelsen. Enligt 18 § 
2 mom. lagen om betalningsöverföringar har 
inte heller beställaren av ett betalningsupp
drag rätt att återkalla uppdraget efter det att 
en part i ett betalningssystem enli&t syste
mets regler inte längre har rätt att aterkalla 
betalningsuppdraget Samma princip gäller i 
fråga om förpliktelser som avvecklas i av
vecklingssystemen för värdepapper. 

9 §. Underrättelse om inledande av insol
vensförfarande mot deltagare i avvecklings
system. Paragrafen grundar sig på artikel 6.2 
och 6.3 i direktivet. Enligt denna paragraf 
skall den myndighet som fattat ett beslut om 
inledande av insolvensförfarande mot en 
deltagare i ett avvecklingssystem omedelbart 
underrätta finansministeriet om sitt beslut. 
Ministeriet skall utan dröjsmål meddela be
slutet till alla avvecklingssystem som den 
sammanslutning som insolvensförfarandet 
avser deltar i. Denna anmälan skall enligt 
momentet göras till den som upprätthåller 
systemet i fråga. Dessutom skall ministeriet 
utan dröjsmål underrätta alla de behöriga 
myndigheter som statema inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet uppgett för 
kommissionen att skall ta emot anmälningar 
av denna typ för respektive stats räkning. 

10 §. Säkerhet som ställts till förmån för 
centralbank. Direktivet gäller förutom säker
heter som ställts till deltagarna i ett avveck
lingssystem i samband med deltagande i av
vecklingssystemet även säkerheter som 
ställts till medlemsstaternas centralbanker 
och Europeiska centralbanken i samband 
med penningpolitiska åtgärder och andra 
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centralbanksfunktioner. I fråga om Finlands 
Bank uppfyller 7 § 2 mom. lagen om Fin
lands Bank nuförtiden direktivets krav. Be
stämmelsen gäller emellertid inte Europeiska 
centralbanken eller de andra medlemsstater
nas centralbanker. Därför föreslås att nämn
da bestämmelse i lagen om Finlands Bank 
upphävs och i den föreslagna lagen infogas 
en bestämmelse med samma sakinnehåll. I 
enlighet med den i förslaget omfattade prin
cipen skall bestämmelsen gälla förutom sä
kerheter som ställts till Finlands Bank, Euro
peiska centralbanken och de andra medlems
staternas centralbanker också säkerheter som 
ställts till centralbanker i tredje stater utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

11 §. A n vändning av kreditfacilitet och 
avvecklingskonto efter att insolvensfölfaran
de inletts. Enligt artikel 4 i direktivet kan 
medlemsstaterna föreskriva att en deltagares 
kreditfacilitet som är förbunden med syste
met och medel som finns på en deltagares 
avvecklingskonto under vissa förutsättningar 
kan användas för att fullgöra deltagarens 
förpliktelser i systemet. Artikeln är disposi
tiv och förpliktar inte medlemsstaterna att 
infoga med den överensstämmande be
stämmelser i sin lagstiftning. 

En i artikeln avsedd kreditfacilitet kan re
dan nuförtiden fullgöras genom avtal. För att 
förhindra slutledningar till det motsatta 
föreslås att en bestämmelse i överensstäm
melse med direktivet om möjligheten att 
använda en kreditfacilitet efter att insolvens
förfarande inletts skall utgöra paragrafens 
l mom. Syftet med momentet är bara att 
ange att kreditfaciliteter kan användas ännu 
efter att insolvensförfarande inletts. Det för
pliktar inte deltagaren i ett avvecklingssys
tem till att bevilja kredit. En kreditfacilitet 
är möjlig bara om den deltagare som ställts 
inför ett insolvensförfarande ännu vid den 
tidpunkt när förfarandet inleds har fri säker
het till sitt förfogande i avvecklingssystemet 

I de finländska betalningssystemen an
vänds inte sådana avvecklingskonton som 
avses i direktivet. I enlighet med definitio
nen i 2 § 6 mom. gäller 2 mom. bara konton 
som används i avvecklingssystemen för vär
depapper, dvs. i värdepappersmarknadslagen 
avsedda clearingkonton och i lagen om vär
deandelskonton avsedda kommissionskonton. 

Medel och värdepapper som finns på i 
2 mom. avsedda clearingkonton och kom
missionskonton kan enligt detta moment an
vändas utan hinder av insolvensförfarande 

mot en deltagare i ett avvecklingssystem för 
att fullgöra deltagarens förpliktelser i av
vecklingssystemet. Om en förpliktelse an
mälts för avveckling före insolvensförfaran
det inleddes, kan den avvecklas inom en 
obegränsad tid också efter dagen för inle
dande av insolvensförfarande. Om den an
mälts för avveckling först efter att insolvens
förfarandet har inletts, men innan upprätthål
laren av avvecklingssystemet visste om in
ledande av insolvensförfarande, kan den en
ligt 3 § 2 mom. avvecklas bara den dag in
solvensförfarandet inleds. För klarhetens 
skull konstateras detta också i momentets 
andra mening. 

Syftet med propositionen är inte att ändra 
det nuvarande läget när det gäller kommis
sionskonton. Därför hänvisar 3 mom. till 
värdepappersmarknadslagens 4 a kap. 11 §, 
enligt vilken en clearingorganisation har 
panträtt i värdeandelar som noterats på ett 
kommissionskonto, om den övertagit ansva
ret för betalningen av värdeandelarna. Vär
deandelarna kan realiseras omedelbart om 
kontoinnehavaren försummar sin avveck
lingsförpliktelse. På motsvarande sätt funge
rar värdeandelar som noterats på ett vär
deandelskonto som säkerhet för en samman
slutning som deltar i ett avvecklingssystems 
verksamhet (en clearingmedlem) om sam
manslutningen har betalat köpeskillingen för 
värdeande lama. 

12 §. Tillämplig lag. Enligt artikel 2 punkt 
a första stycket andra strecksatsen i direkti
vet skall lagen i den medlemsstat som delta
garna valt tillämpas på ett avvecklingssys
tem. Deltagarna kan emellertid välja lagen 
endast i en medlemsstat där åtminstone en 
av dem har sitt huvudkontor. De inbördes 
rättigheter och skyldigheter som ett avveck
lingssystems deltagare har i avvecklingssys
temet bestäms på basis av den valda lagen. 

Det föreslås att man i paragrafens l och 
2 mom. föreskriver vad som framgår av arti
kel 8 i direktivet, dvs. om insolvensförfaran
de inleds mot en deltagare i ett avvecklings
system, skall efter att förfarandet inletts den 
lag som tillämpas på avvecklingssystemet 
tillämpas på de rättigheter och förpliktelser 
som uppstår för deltagaren genom och i 
samband med deltagande i detta system. 

Om en sammanslutning som finsk lag inte 
tillämpas på deltar i ett system som faller 
under finsk lag, skall enligt l mom. efter att 
insolvensförfarande inletts mot sammanslut
ningen finsk lag tillämpas på alla rättigheter 
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och förpliktelser som följer av eller uppstått 
i samband med sammanslutningens delta
gande i avvecklingssystemet. Om det t.ex. i 
ett avvecklingssystem som omfattas av finsk 
lag finns en dansk deltagare mot vilken in
solvensförfarande inletts och på vilken dansk 
lag tillämpas, skall finsk lag som tillämpas 
på själva avvecklingssystemet också tilläm
pas på de rättigheter och fö~liktelser som 
för denna deltagares del uppstatt genom och 
i anslutning till detta avvecklingssystem. 

Om en sammanslutning som omfattas av 
den finska lagens tillämpningsområde deltar 
i ett avvecklingssystem som omfattas av di
rektivets tillämpningsområde eller i ett mot
svarande avvecklingssystem i ett tredje land 
och finsk lag inte tillämJ?aS på avvecklings
systemet i fråga, skall pa de rättigheter och 
förpliktelser som för sammanslutningens del 
följer av eller uppstått i anslutning till delta
gande i systemet på motsvarande sätt efter 
att insolvensförfarande inletts mot samman
slutningen enligt 2 mom. i stället för finsk 
lag den stats lag tillämpas som tillämpas på 
själva avvecklingssystemet 

Paragrafens 3 mom. grundar sig på direkti
vets artikel 9.2 som gäller situationer när en 
rättighet till ett värdepapper har noterats i ett 
register, på ett konto eller i ett system för 
centraliserad förvaring så att ett skriftligt 
värdepapper inte är i cirkulation. Enligt detta 
moment skall på panträtt eller annan rättig
het som hänför sig till värdepapper tillämpas 
lagen i den stat där rättigheten noterats i ett 
register eller på ett konto. 

Bestämmelsen i direktivet kan anses ut
trycka en allmänt godkänd rättsprincip som 
tillämpas i stor omfattning redan nuförtiden i 
de fall då rättigheter som hänför sig till vär
depapper kan överföras eller panträtter grun
das genom en registrering. I fråga om de 
värdepapper som faller under finsk lag kan 
bestämmelsen tillämpas om det enligt finsk 
lag är möjligt att grunda en rätt till ett vär
depapper genom att på det sätt som avses i 
momentet göra en notering i ett register eller 
på ett konto utomlands. I dag är detta möj
ligt när innehavaren till ett förvaltningskonto 
för register eller annan bok över rättigheter 
till värdeandelar utomlands. En lagvalsbe
stämmelse om detta föreslås också infogas i 
5 a § lagen om värdeandelskonton. 

13 §. Regler för avvecklingssystem. I di
rektivet finns det nästan inga bestämmelser 
med avseende på innehållet i reglerna för 
avvecklingssystem. Enligt artikel 3.3 skall 

tidpunkten för införande av ett överfö
ringsuppdrag i systemet fastställas i reglerna. 
Likasa förutsätts i artikel 5 att man i regler
na fastställer vid vilken tidpunkt en deltaga
re eller tredje man inte längre får återkalla 
ett överföringsuppdrag. 

Enligt paragrafens l mom. skall ovan 
nämnda omständigheter framgå av avveck
lingssystemets regler. Dessutom uppräknas i 
momentet vissa för avvecklingssystemets 
verksamhet viktiga frågor som skall framgå 
av reglerna. Förteckningen är inte uttöm
mande och kraven på innehållet i reglerna är 
rätt allmänna. Avsikten är att lämna tillräck
lig prövningsrätt för avvecklingssystemet när 
det organiserar sin verksamhet. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall den eller 
de som upprätthåller ett avvecklingssystem 
meddela finansministeriet avvecklingssyste
mets regler och ändringar av dessa. Med 
detta strävar man efter att säkerställa att reg
lerna är ändamålsenliga och uppfyller de 
krav som uppställs i direktivet, om systemet 
är ett system som omfattas av direktivet. 
Också andra än sådana system som omfattas 
av direktivet skall meddela sina regler och 
ändringar av dessa till finansministeriet An
mälningsskyldigheten gäller dock inte Fin
lands Bank, i värdepappersmarknadslagen 
avsedda clearingorganisationer eller options
företag som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer. Fi
nansministeriet fastställer redan nu reglerna 
för de sist nämnda avvecklingssystemen med 
stöd av den lagstiftning som gäller dem. 

14 §. Anmälningar till kommissionen. Pa
ragrafens l m om. grundar sig på artikel l 0.1 
i direktivet. I enlighet med detta moment 
skall finansministeriet meddela kommissio
nen de avvecklingssystem som hör till direk
tivets tillämpningsområde och som faller 
under finsk lag. Alla finska i 2 § l mom. 
avsedda avvecklingssystem hör nödvändigt
vis inte till direktivets tillämpningsområde 
t.ex. av den anledningen att den systemrisk 
som avses i direktivet inte finns i deras 
verksamhet. Sådana avvecklingssystem an
mäls inte till kommissionen. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall finansmi
nisteriet innan det fattar beslut om anmälan 
av ett system till kommissionen begära utlå
tande av Finlands Bank och finansinspektio
nen, utom när det gäller Finlands Banks av
vecklingssystem. Dessutom skall finansmi
nisteriet försäkra sig om att avvecklingssys
temets regler uppfyller kraven i direktivet 
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t.ex. i fråga om när ett överförin~suppdrag 
införs i avvecklingssystemet och aterkallan
de av överföringsuppdrag. I detta avseende 
grundar sig momentet på artikel 2 a punkt l 
tredje strecksatsen enligt vilken medlemssta
tema skall förvissa sig om att systemets reg
ler är tillfredsställande. 

Enligt momentet i fråga skall finansminis
teriet begära ett utlåtande av Finlands Bank 
och finansinspektionen också när en i 2 § 
l mom. 3 punkten avsedd sammanslutning 
har lämnat ministeriet en ansökan om att ett 
system skall godkännas som ett system som 
hör till direktivets tillämpningsområde eller 
som ett därmed motsvarande system. Utlå
tandet skall begäras innan ministeriet fattar 
sitt beslut i frågan. 

Paragrafens 3 mom. grundar sig på artikel 
l 0.1 i direktivet. Enligt detta skall finansmi
nisteriet meddela kommissionen till vilken 
finsk myndighet de andra EES-statema skall 
sända en i direktivets 6.2 artikel avsedd an
mälan om att insolvensförfarande inletts mot 
en deltagare i ett system. 

15 §.A nmälningsskyldighet för deltagare i 
avvecklingssystem. Paragrafens l mom. 
grundar sig på artikel l 0.2 i direktivet. En
ligt detta skall upprätthållaren av ett avveck
lingssystem meddela finansministeriet vem 
som deltar i systemet och förändringar i frå
ga om deltagarna. 

Paragrafens 2 mom. grundar sig på artikel 
l 0.4 i direktivet. Enligt detta skall en delta
gare i ett avvecklingssystem på begäran 
meddela vilka avvecklingssystem den deltar 
i och lämna uppgifter om det huvudsakliga 
innehållet i avvecklingssystemets regler. 
Uppgifterna om reglerna skall vara sådana 
att mottagaren av uppgifterna på basis av 
dem kan få en helhetsbild av avvecklings
systemets verksamhet. 

16 §. Jkraftträdelse- och övergångsbestäm
melser. I paragrafens l mom. finns en sed
vanlig bestämmelse om ikraftträdande. 

Enligt paragrafens 2 mom. upphävs nett
ningslagen och 7 § 2 mom. lagen om Fin
lands Bank genom denna lag. I fråga om 
detta hänvisas till motiveringarna för l O § i 
den föreslagna lagen. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall lagen 
dock inte tillämpas om insolvensförfarande 
har inletts mot en deltagare i ett avveck
lingssystem innan lagen har trätt i kraft. 

Enligt paragrafens 4 m om. skall de som 
upprätthåller avvecklingssystem och som när 
lagen träder i kraft bedriver avvecklings-

verksamhet i fråga om betalningar eller vär
depapper meddela avvecklingssystemets reg
ler och deltagare till finansministeriet inom 
tre månader från att lagen trätt i kraft. 

1.2. Lag om vänleandelskonton 

5 a §. Det föreslås att i paragrafen infogas 
ett nytt 4 mom. som föreskriver tillämplig 
lag när en innehavare av ett förvaltningskon
to för register eller bok utomlands över rät
tigheter som hänför sig till värdeandelar. 
Härvid skall förutsättningarna för överlåtelse 
av äganderätt eller uppkomst av annan sak
rätt liksom även tvister mellan innehavare av 
olika rättigheter i stället för att avgöras en
ligt finsk lag avgöras enligt lagstiftningen i 
kontoinnehavarens stat. 

Ett förvaltningskonto kan vara ägarspeci
fikt varvid rättigheterna till värdeandelar 
noteras direkt på värdeandelskontot Förvalt
ningskontona är emellertid oftast gemensam
ma konton där värdeandelar som tillhör flera 
olika ägare samlats ihop. T.ex. värdeandelar 
som överförts till en utländsk värdepappers
central noteras i Finland på ett förvaltnings
konto som förs i den ifrågavarande värde
papperscentralens namn. Fördelningen av 
värdeandelar mellan olika ägare eller pant
rätter och andra rättigheter till värdeandelar
na noteras då överhuvudtaget inte på vär
deandelskontot Dessa uppgifter framgår ba
ra av förvaltningskontoinnehavarens egna 
register. 

I den internationella placeringsverksamhe
ten är det vanligt att den slutliga ägaren 
kommer fram först i slutet av en lång upp
dragskedja. Varje värdepappersföretag kän
ner till bara sina egna uppdragsförhållanden. 
En utländsk värdepapperscentral eller annan 
innehavare av ett förvaltningskonto känner 
bara till sina egna uppdragsgivare, vilka i 
sin tur för bok bara över sina egna kunder 
och deras värdeandelar. 

Det är en allmän regel inom den interna
tionella privaträtten att den lag som skall 
tillämpas på en sakrätt bestäms av var egen
domen är belägen (lex rei sitae). Denna 
princip gäller också värdepapper. Det är inte 
alltid klart var ett till en värdeandel om
vandlat immateriellt värdepapper befinner 
sig. En i Finland emitterad värdeandel finns 
nämligen alltid noterad i det finska värdean
delssystemet även om den genom ett förvalt
ningskonto skulle ha flyttats över till en an
nan stat för hantering. I de nordiska länder-
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na har man allmänt ansett att värdeandelen 
härvid är i den i utlandet verksamma kon
toinnehavarens besittning. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
det ovan sagda. En uttrycklig lagvalsbestäm
melse kan emellertid anses vara nödvändig 
med tanke på internationaliseringen av pla
ceringsverksamheten och värdepapperscen
tralemas gemensamma verksamhet. För att 
undvika motsatta konklusioner har bestäm
melsen skrivits i allmän form så att den gäl
ler alla sakrätter till värdeandelar. Den föl
jer alltså men är vidsträcktare än artikel 9.2 i 
direktivet som gäller enbart den lag som 
skall tillämpas på säkerheter som ställs till 
avvecklingssystem eller centralbanken. 

Enligt förslaget skall lagen i den stat där 
innehavaren av ett förvaltningskonto för re
gister eller konto tillämpas. således skall 
värdeandelar som flyttats över från Finland 
till den svenska värdepapperscentralen samt 
rättigheter som hänför sig till dem noteras i 
enlighet med lagstiftningen i Sverige. Den 
svenska lagstiftningen avgör härvid också 
vilken lag som skall tillämpas om värdean
delama noterats i Sverige på ett förvalt
ningskonto med avseende på vilket bok
föringen sker i någon tredje stat. 

Eftersom man nuförtiden bara kan notera 
värdeandelar som ägs av utländska placerare 

l. 

på ett förvaltningskonto, är också största 
delen av innehavarna av förvaltningskonton 
verksamma utomlands. Också när kontoin
nehavaren är en finländsk bank, för de ut
ländska värdepappersföretag som är dess 
uppdragsgivare bok utomlands. I enlighet 
med den föreslagna bestämmelsen bestäms 
den tillämpliga lagen härvid enligt den ut
ländska uppdragsgivaren. 

I bestämmelsen finns ett uttryckligt om
nämnande om att de noteringar som gjorts i 
det finska värdeandelssystemet alltid har 
prioritet. T.ex. antalet värdeandelar avgörs 
alltid på basis av noteringarna på värdean
delskontot även om kontoinnehavarens egen 
bokföring skulle ange ett större eller ett min
dre antal. Sådana situationer kan uppstå t.ex. 
när försäljningar från kontot ännu inte hun
nit noteras i kontoinnehavarens bokföring. 

2. Ikraftträdande 

Tiden för genomförande enligt artikel 11.1 
i direktivet går ut den 11 december 1999. 
Därför föreslås att lagenarna träder i kraft 
nämnda dag. 

Med stöd av vad som ovan anförts före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 

Tillämpning som råd e 

Denna lag gäller nettning och annan av
veckling i avvecklingssystem av betalnings
förpliktelser och av sådana leveransförplik
telser som är förknippade med 

l) handel med i 2 § lagen om värdepap
persföretag (579/1996) avsedda investerings
objekt samt andra därmed jämförbara värde
papper och derivatinstrument, eller 

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 
l mom. avsedd nettning som gäller betal
nings- och leveransförpliktelser förknippade 
med handel med värdepapper, derivatinstru
ment 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-
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ken när den sköter uppgifter som ankommer 
på en centralbank. 

2 § 

Definitioner 

Med avvecklingssystem avses i denna lag 
ett på regler grundat system 

l) som en centralbank, ett kreditinstitut 
som avses i 2 § kreditinstitutslagen 
(1607/1993), en clearingorganisation som 
avses i l kap. 4 § 2 mom. 2 punkten värde
pappersmarknadslagen ( 49511989), ett op
tionsföretag som avses i l kap. 3 § lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (77211988) eller en utländsk sam
manslutning som motsvarar någon av de 
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 
centralbanken, 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 

l) motstående betalnings- och leveransför
pliktelser 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 l punkten, eller att 

3) alla betalnings- och leveransförpliktelser 
mellan avtalsparterna förfaller till betalnin~ 
eller kan fås att förfalla och sammanföras pa 
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, derivatinstrument eller 

292202U 

valuta och enligt vilka det till förmån för 
den andra avtalsparten skall ställas säkerhet 
för fullgörande av den förpliktelse som skall 
n ettas. 

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) 
avsett kommissionskonto och ett i 4 a kap. 
9 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen av
sett clearingkonto som en deltagare i ett av
vecklingssystem öppnat för en sammanslut
ning som deltar i avvecklingssystemets verk
samhet 

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 nettning har bindande verkan när 
det gäller konkurs i fråga om en avtalspart 
och en deltagare i ett avvecklingssystem. 

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 § 
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lagen om återvinning till konkursbo 
(75811991), 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 § 

N ettning vid företagssanering 

En förpliktelse kan nettas utan hinder av 
ett betalningsförbud som avses i 17 § lagen 
om företagssanering (4711993), ett indriv
ningsförbud som avses i 19 § l mom. 2 och 
3 punkten i nämnda lag samt ett temporärt 
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 § l mom. l och 2 l'unk
ten lagen om företagssanering samt sadana 
temporära 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, derivatinstrument 
eller valuta, kan de förpliktelser som har 
uppkommit under saneringsförfarandet utan 
hinder av saneringsförfarandet nettas mot de 
förpliktelser som har uppkommit innan för
farandet 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 
domstol bevilja tillstånd att fortsätta med 
sådan handel som avses i detta moment. 

V ad som i denna paragraf bestäms om 
företagssanering gäller i tillämpliga delar 
skuldsanering för privatpersoner. 

6§ 

N ettning 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 (127111990). 

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

7 § 

N ettningens inverkan på utsökning 

Om en fordran som utmätts av gäldenären 
har nettats innan betalningsförbud har delgi
vits, riktas utmätningen mot den sammanför
da betalnings- eller leveransförpliktelsen. En 
utmätt fordran får inte nettas mot en förplik
telse som har uppkommit efter att betal
ningsförbud 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 
l 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-
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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 

av v e ck lingssy st e m 

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 
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-

m et. 
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 pa 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 tillämpas på 
rättigheter som gäller värdeandelar finns i 
5 a ~ 4 mom. lagen om värdeandelskonton. 
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13 § 

Regler för avvecklingssystem 

Ett avvecklingssystem skall ha skriftliga 
regler av vilka framgår 

l) 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 ändringar, 

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, 

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 och innehav av säkerheter som 
eventuellt krävs av deltagarna i avvecklings
systemet, 

l O) 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 ändnng av reglerna träder i 
kraft. Anmälningsskyldigheten gäller dock 
inte centralbanken, clearingorganisationer 
och 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 centralbanken, 
skall finansministeriet innan det fattar ett 
beslut om anmälan av ett avvecklingssystem 
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 
l mom. nämnda direktivet. Detta gäller även 
innan finansministeriet fattar ett i 2 § 
l 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 l 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 (21411998), 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 
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för annan avvecklingsverksamhet skall full
göra i 13 § 2 mom. och 15 § l mom. av-

2. 

sedd anmälningsskyldighet inom tre månader 
från lagens ikraftträdande. 

Lag 

om ändring av lagen om värdeandelskonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas ti115 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 

Helsingfors den 14 oktober 1999 

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

Denna lag träder i kraft den 11 december 
1999. 
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