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Laki
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun
lain (1084/1999) 9 ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 14 § osaksi laissa 887/2010, ja
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 146/2007 ja 887/2010, uusi 8 ja 9
momentti seuraavasti:
2§

9§

Määritelmiä

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.
Euroopan järjestelmäriskikomitealla tarkoitetaan finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja
Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1092/2010
tarkoitettua Euroopan järjestelmäriskikomiteaa.

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen
tuomioistuimen tai muun viranomaisen on
välittömästi ilmoitettava päätöksestään valtiovarainministeriölle. Ministeriön on viipymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden Euroopan
talousalueeseen kuuluvien valtioiden Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittamille asianomaisille viranomaisille.
14 §
Ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle
Valtiovarainministeriön on yksilöitävä ja
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ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ne selvityksen lopullisuudesta
maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuuluvat selvitysjärjestelmät, joihin
sovelletaan Suomen lakia, sekä niiden ylläpitäjät.
Jollei kysymys ole keskuspankin ylläpitämästä selvitysjärjestelmästä, valtiovarainministeriön on, ennen kuin se päättää selvitysjärjestelmää koskevan ilmoituksen tekemisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, pyydettävä Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta lausunto ja varmistuttava
siitä, että selvitysjärjestelmän säännöt täyttävät 1 momentissa mainitussa direktiivissä

asetetut vaatimukset. Samoin on meneteltävä
ennen kuin valtiovarainministeriö tekee 2 §:n
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen.
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
mille Suomen viranomaiselle muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion on lähetettävä ilmoitus sen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittaman 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan
kuuluvan selvitysjärjestelmän osapuolen
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.
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