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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
10/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi eräistä arvopaperi- ja
valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista ja laiksi arvo-osuustileistä annetun lain
5 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 1999 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista ja laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta (HE 99/1999 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela, oikeusministeriö
- ekonomisti Tuula Hatakka, Suomen Pankki
- lakimies Janne Lauha, Suomen Arvopaperikeskus Oy
- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS
Arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä maksujärjestelmän ehdoista annettu laki korvataan uudella lailla. Esityksellä pannaan täytäntöön selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja
arvopaperien selvitysjärjestelmissä annettu direktiivi.
Nykyisestä laista poiketen uusi laki koskee
myös arvopaperikaupan bruttoselvitysjärjestelmiä. Lain soveltamiseen ei vaikuta se, perustuuko selvitysmenetelmä toimitusvelvoitteiden nettoutukseen vai toteutetaanko toimitusvelvoitteet
osapuolten välillä täysimääräisinä. Laki koskee
myös vakuuksia, jotka on annettu keskuspankille sen hoitaessa keskuspankkitoimintoja.
Selvitysjärjestelmän ylläpitäjänä voi pääsääntöisesti toimia vain keskuspankki taikka yksi tai

HE 99/1999 vp

useampi ehdotuksessa luetelluista suomalaisista
tai niitä vastaavista ulkomaisista yhteisöistä.
Laissa rajoitetaan mahdollisuutta nettouttaa
tai muutoin selvittää velvoite selvitysjärjestelmässä sen osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen. Lisäksi laissa on säännökset selvitysjärjestelmän osapuoliin sovellettavasta laista, ilmoitusvelvollisuuksista sekä selvitystilin ja luottojärjestelyn käytöstä selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen.
Arvo-osuustileistä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös sovellettavasta laista
silloin, kun omaisuudenhoitotilille kirjattuihin
arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista pidetään ulkomailla rekisteriä tai muuta kirjanpitoa.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Talousvaliokunta ehdottaa hallituksen esityksen
perusteluihin viitaten, että lakiehdotukset hyväksytään sellaisinaan.
Esityksen tavoitteena on poistaa selvityksen
lopullisuuteen arvopaperien bruttoselvitysjärjestelmissä liittyvä oikeudellinen epävarmuus
sekä tarkistaa ja täydentää selvitysjärjestelmien

toimintaa koskevat säännökset asianomaisen direktiivin mukaisiksi.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Leena Luhtanen /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Jouni Backman /sd
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vas
Marja-Leena Kemppainen /skl
Pekka Kuosmanen /kok

Mika Lintilä /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Veijo Puhjo /vas.

