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(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
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27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/1

I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 575/2013,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o
648/2012 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

lisääntymistä pankkijärjestelmässä, sekä kehittämään puit
teet vahvempia maksuvalmiuspuskureita varten. Keskus
pankkien pääjohtajien ja valvontaviranomaisten johtajien
ryhmä (Group of Central Bank Governors and Heads of
Supervision, GHOS) sopi syyskuussa 2009 G-20-ryhmän
antaman toimeksiannon mukaisesti useista toimenpiteis
tä, joiden tavoitteena oli lujittaa pankkialan sääntelyä. G20-maiden johtajat hyväksyivät nämä toimenpiteet Pitts
burghissa 24 ja 25 päivänä syyskuuta 2009 pitämässään
huippukokouksessa, ja ne muotoiltiin tarkemmin joulu
kuussa 2009. Heinäkuussa ja syyskuussa 2010 GHOS
antoi kaksi lisäilmoitusta näiden uusien toimenpiteiden
suunnittelusta ja kalibroinnista, ja joulukuussa 2010 Bas
elin pankkivalvontakomitea (BCBS) julkisti lopulliset toi
menpiteet, joista käytetään nimitystä Basel III -järjestelmä.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

(2)

EU:n finanssivalvontaa Jacques de Larosièren johdolla kä
sittelevä korkean tason työryhmä, jäljempänä 'de Larosiè
ren ryhmä', kehotti unionia yhdenmukaistamaan finans
sialan sääntelyä. Tulevaa eurooppalaista valvontaraken
netta 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pohtinut Euroop
pa-neuvosto painotti myös tarvetta laatia "yhteinen eu
rooppalainen sääntökirja", jota sovellettaisiin kaikkiin lu
ottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin sisämarkkinoilla.

(3)

Kuten 25 päivänä helmikuuta 2009 annetussa de Laro
sièren ryhmän raportissa, jäljempänä 'de Larosièren ra
portti', todetaan, jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa rahoi
tusvakauden turvaamisen kannalta kotimaassa asianmu
kaisina pidettyjä tiukempia kansallisia sääntelytoimenpi
teitä edellyttäen, että sisämarkkinoiden periaatteita ja kes
keisiä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

(4)

Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoitta
misesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/48/EY (3) sekä

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Rahoitusjärjestelmän vahvistamisesta 2 päivänä huhti
kuuta 2009 annetussa G-20-ryhmän julkilausumassa keh
otettiin toteuttamaan kansainvälisesti yhdenmukaisia toi
mia, joiden tavoitteena olisi vahvistaa läpinäkyvyyttä, vas
tuuvelvollisuutta ja sääntelyä parantamalla pankkijärjestel
mässä olevan pääoman määrää ja laatua sen jälkeen, kun
talouden elpyminen olisi varmistettu. Julkilausumassa
kehotettiin myös ottamaan käyttöön ei-riskiperusteinen
täydentävä toimenpide, jolla rajoitettaisiin velkaantumisen

(1) EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1.
(2) EUVL C 68, 6.3.2012, s. 39.

(3) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

L 176/2

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen
riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Eu
roopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiiviä
2006/49/EY (1) on muutettu useita kertoja huomattavilta
osin. Monia direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY sään
nöksiä sovelletaan sekä luottolaitoksiin että sijoituspalve
luyrityksiin. Selkeyden vuoksi ja näiden säännösten yhte
näisen soveltamisen varmistamiseksi kyseiset säännökset
olisi yhdistettävä uusiksi säädöksiksi, joita sovellettaisiin
sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin, nimit
täin täksi asetukseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiiviksi 2013/36/EU (2). Paremman luettavuuden
vuoksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY liitteiden
säännökset olisi yhdistettävä direktiivin 2013/36/EU ja
tämän asetuksen artiklaosaan.

(5)

(6)

Tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU olisi muo
dostettava yhdessä oikeudellinen kehys, jolla säännellään
oikeutta harjoittaa luottolaitos- ja sijoituspalveluyritystoi
mintaa sekä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, jäl
jempänä yhdessä 'laitokset', koskeva valvontakehys ja
niitä koskevat vakavaraisuussäännöt. Tätä asetusta olisi
sen vuoksi luettava yhdessä mainitun direktiivin kanssa.

Direktiivissä 2013/36/EU, joka perustuu Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 koh
taan, olisi muun muassa oltava säännökset, jotka koske
vat oikeutta harjoittaa laitosten toimintaa, niiden ohjausta
ja hallintoa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sekä näi
den laitosten valvontakehystä, kuten säännökset, joilla
säännellään liiketoimintaan tarvittavan toimiluvan myön
tämistä, huomattavien omistusosuuksien hankkimista, si
joittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden
käyttöä, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia tässä yhteydessä
sekä laitosten perustamispääomaa ja vakavaraisuuden ko
konaisarvioita.

(7)

Asetuksen olisi muun muassa sisällettävä laitoksia ja si
joituspalveluyrityksiä koskevat vakavaraisuusvaatimukset,
jotka liittyvät tiukasti pankki- ja rahoituspalvelumarkki
noiden toimintaan ja joilla pyritään varmistamaan toimi
joiden taloudellinen vakaus näillä markkinoilla sekä kor
keatasoinen sijoittajien ja tallettajien suoja. Tällä asetuk
sella pyritään edistämään määrätietoisesti sisämarkkinoi
den moitteetonta toimintaa, minkä vuoksi sen olisi pe
rustuttava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 114 artiklan säännöksiin, sellaisina kuin niitä
tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaisesti.

(8)

Vaikka direktiiveillä 2006/48/EY ja 2006/49/EY on jos
sain määrin yhdenmukaistettu vakavaraisuusvalvontaa
koskevia jäsenvaltioiden sääntöjä, ne sisältävät kuitenkin

(1) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 338.
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huomattavan määrän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia,
jotta jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia sääntöjä kuin
direktiiveissä säädetään. Tämä johtaa kansallisten sääntö
jen välisiin eroihin, jotka voivat haitata palvelujen tarjoa
mista yli rajojen sekä laitosten sijoittautumisvapautta ja
siten aiheuttaa esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle
toiminnalle.

(9)

Oikeusvarmuuden vuoksi ja koska on tarpeen luoda ta
sapuoliset toimintaedellytykset unionissa, yhdenmukais
ten sääntöjen asettaminen kaikille markkinatoimijoille
on avaintekijä sisämarkkinoiden toiminnassa. Markkina
vääristymien ja sääntelyn katvealueiden välttämiseksi va
kavaraisuutta koskevilla vähimmäisvaatimuksilla olisi sen
vuoksi varmistettava maksimaalinen yhdenmukaistami
nen. Näin ollen tässä asetuksessa säädetyt siirtymäkaudet
ovat tärkeitä, jotta tämä asetus pannaan joustavasti täy
täntöön ja jotta vältetään epävarmuutta markkinoilla.

(10)

Ottaen huomioon BCBS:n täytäntöönpanosta vastaavan
ryhmän työn, joka liittyy Baseli III- järjestelmän täytän
töönpanon valvontaan ja tarkasteluun jäsenvaltioissa, ko
mission olisi laadittava ajan tasalla olevia kertomuksia
jatkuvasti ja ainakin aina sen jälkeen, kun BCBS julkaisee
tilannekatsauksen, Basel III -järjestelmän täytäntöönpa
nosta ja kansallisesta käyttöönotosta muilla keskeisillä
lainkäyttöalueilla, mukaan luettuna arvio siitä, miten mui
den maiden lait tai asetukset noudattavat kansainvälisiä
vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan yksilöidä erot, jotka
voivat herättää huolta tasapuolisista kilpailuedellytyksistä.

(11)

Jotta voitaisiin poistaa kaupan esteet ja kilpailun vääris
tymät, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen välisistä
eroista, sekä estää muiden mahdollisten kaupan esteiden
ja merkittävien kilpailun vääristymien ilmaantuminen, on
tarpeen antaa asetus, jossa vahvistetaan kaikissa jäsenval
tioissa sovellettavat yhdenmukaiset säännöt.

(12)

Antamalla vakavaraisuusvaatimukset asetuksen muodossa
varmistettaisiin, että niitä sovelletaan suoraan. Näin taat
taisiin yhdenmukaiset edellytykset ja ehkäistäisiin toisis
taan poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita syntyisi, jos
vaatimukset saatettaisiin direktiivillä osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Tämän asetuksen antaminen merkitsisi si
tä, että kaikki laitokset noudattaisivat samoja sääntöjä
koko unionissa, mikä lisäisi luottamusta laitosten vakau
teen erityisesti kriisikausina. Asetuksella vähennettäisiin
myös sääntelyn monimutkaisuutta ja sen noudattamisesta
yrityksille ja erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoitta
ville laitoksille aiheutuvia kuluja sekä edistettäisiin kilpai
lun vääristymien poistamista. Erityistapauksena ovat kiin
teistömarkkinat, joille on luonteenomaista kansallisesti,
alueellisesti tai paikallisesti määräytyvät taloudelliset muu
tokset ja lainkäytölliset erot ja joilla olisi sallittava, että
toimivaltaiset viranomaiset asettavat suurempia riskipai
noja tai soveltavat tiukempia kriteerejä kiinteistövakuu
dellisiin saamisiin tietyillä alueilla maksukyvyttömyydestä
saatujen kokemusten ja ennakoidun markkinakehityksen
perusteella.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

(13)

Toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden olisi
voitava asettaa kansallisia sääntöjä edellyttäen, että
nämä säännöt eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen
kanssa, aloilla, jotka eivät kuulu tämän asetuksen sovel
tamisalaan, kuten dynaamiset varaukset ja sellaiset sään
nökset, jotka koskevat kansallisten järjestelmien mukaisia
katettuja joukkolainoja ja jotka eivät liity tällä asetuksella
vahvistettujen sääntöjen mukaiseen katettujen joukkolai
nojen kohteluun, sekä osuuksien hankkiminen ja hallus
sapito niin rahoitusalalla kuin sen ulkopuolisillakin aloilla
sellaisia tarkoituksia varten, jotka eivät liity tämän asetuk
sen mukaisiin vakavaraisuusvaatimuksiin.

(14)

Tärkeimmät Larosièren raportissa suositellut ja myöhem
min unionissa täytäntöönpannut suositukset olivat yhtei
sen sääntökirjan ja makrovakauden valvonnan eurooppa
laisen kehyksen vahvistaminen, joilla molemmilla osate
kijöillä pyritään yhdessä rahoitusvakauden varmistami
seen. Yhteisessä sääntökirjassa varmistetaan vankka ja yh
denmukainen sääntelykehys, jolla helpotetaan sisämarkki
noiden toimintaa ja ehkäistään sääntelyn katvealueiden
hyväksikäyttöä. Rahoituspalvelujen sisämarkkinoilla mak
rovakausriskit voivat kuitenkin erota toisistaan useilla ta
voin kansallisten erityispiirteiden puitteissa, mikä johtaa
siihen, että vaihtelua havaitaan esimerkiksi pankkialan
rakenteessa ja koossa verrattuna laajempaan talouteen ja
luottosykliin.

(15)

(16)

toteuttaminen, jos on hyvin vahvaa näyttöä siitä, että
asiaankuuluvat edellytykset eivät täyty. Vaikka tässä ase
tuksessa vahvistetaan laitosten mikrovakautta koskevat
yhtenäiset säännöt, on jäsenvaltioilla johtava asema mak
rovakauden valvonnassa asiantuntemuksensa ja rahoitus
vakautta koskevien nykyisten vastuualueidensa perusteel
la. Koska päätös makrovakautta koskevien kansallisten
toimenpiteiden hyväksymisestä sisältää tiettyjä arvioita
riskeistä, jotka voivat viime kädessä vaikuttaa asianomai
sen jäsenvaltion makrotaloudelliseen sekä finanssipoliitti
seen ja talousarviota koskevaan tilanteeseen, on tässä ni
menomaisessa tapauksessa neuvostolle siirrettävä valtuu
det komission ehdotuksesta hylätä ehdotetut makrova
kautta koskevat kansalliset toimenpiteet Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukai
sesti.

(17)

Jos komissio on toimittanut neuvostolle makrovakautta
koskevien kansallisten toimenpiteiden hylkäämistä koske
van ehdotuksen, neuvoston tulisi käsitellä kyseinen ehdo
tus viipymättä ja päättää, hylätäänkö kansalliset toimen
piteet vai ei. Asiasta voidaan äänestää neuvoston työjär
jestyksen (3) mukaisesti jäsenvaltion tai komission pyyn
nöstä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
296 artiklan mukaisesti neuvoston tulisi perustella pää
töksensä siltä osin kuin on kyse toimenpiteelle tässä ase
tuksessa säädetyistä edellytyksistä. Ottaen huomioon
makrovakausriskien tai järjestelmäriskien merkityksen asi
anomaisen jäsenvaltion rahoitusmarkkinoille, minkä
vuoksi on toimittava nopeasti, on tärkeää, että tällaisen
neuvoston päätöksen määräajaksi asetetaan yksi kuukau
si. Jos neuvosto ehdotetun kansallisen toimenpiteen hyl
käämistä koskevaa komission ehdotusta perusteellisesti
tarkasteltuaan tulee siihen johtopäätökseen, että tässä ase
tuksessa kansallisten toimenpiteiden hylkäämiselle vahvis
tetut edellytykset eivät täyty, sen tulisi aina perustella
näkemyksensä selvästi ja yksiselitteisesti.

(18)

Siihen saakka, kunnes maksuvalmiusvaatimukset vuonna
2015 ja vähimmäisomavaraisuusaste vuonna 2018 yh
denmukaistetaan, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa
asianmukaisiksi katsomiaan toimenpiteitä, mukaan lukien
makrovakausriskien tai järjestelmäriskien vähentäminen
tietyssä jäsenvaltiossa.

(19)

Järjestelmäriskipuskureita tai jäsenvaltioiden kyseisiä jä
senvaltioita koskevien järjestelmäriskien hallitsemiseksi
toteuttamia yksittäisiä toimenpiteitä pitäisi voida soveltaa
pankkialaan yleensä tai yhteen tai useampaan pankkitoi
minnan osa-alueeseen eli niiden laitosten osa-alueeseen,
joilla on liiketoiminnassaan samankaltainen riskiprofiili,
tai yhteen tai useampaan kyseisen jäsenvaltion taloudelli
seen tai maantieteelliseen sektoriin liittyviin vastuisiin
koko pankkialalla.

Tähän asetukseen ja direktiiviin 2013/36/EU ja on sisäl
lytetty useita makrovakausriskien ja järjestelmäriskien eh
käisemiseen ja vähentämiseen tarkoitettuja välineitä jous
tavuuden varmistamiseksi; samalla varmistetaan näiden
välineiden käytön asianmukainen valvonta, jotta ei hai
tata sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistetaan myös se,
että tällaisten välineiden käyttö on läpinäkyvää ja johdon
mukaista.

Kun makrovakausriskit tai järjestelmäriskit koskevat yhtä
jäsenvaltiota, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten tai
nimettyjen viranomaisten olisi direktiiviin 2013/36/EU
sisältyvän järjestelmäriskipuskurivälineen ohella voitava
pyrkiä vähentämään kyseisiä riskejä tiettyjen makrova
kautta koskevien kansallisten erityistoimenpiteiden avulla,
kun tämä katsotaan tehokkaammaksi tavaksi torjua riski.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
N:o 1092/2010 (1) perustetun Euroopan järjestelmäriski
komitean (EJRK) ja 24 päivänä marraskuuta 2010 anne
tulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1093/2010 (2) perustetun Euroopan valvontaviran
omaisen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV) tulisi
voida antaa lausuntoja siitä, täyttyvätkö tällaisten makro
vakautta koskevien kansallisten toimenpiteiden edellytyk
set
ja
tulisiko
unionilla
olla
mekanismi, jolla estetään kansallisten toimenpiteiden

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
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(3) Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009
neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325,
11.12.2009, s. 35).
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(20)

(21)

(22)

(23)
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Jos kahden tai useamman jäsenvaltion nimetyt viran
omaiset havaitsevat järjestelmäriskin tai makrovakausris
kin intensiteetissä samoja muutoksia, jotka aiheuttavat
kussakin jäsenvaltiossa kansallisella tasolla rahoitusvakau
delle riskin, jota nimettyjen viranomaisten mukaan olisi
parempi pyrkiä vähentämään kansallisten toimenpiteiden
avulla, jäsenvaltiot voivat toimittaa yhteisen ilmoituksen
neuvostolle, komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle. Niiden on
neuvostolle, komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle annettavan
ilmoituksen yhteydessä toimitettava asiaankuuluva näyttö,
mukaan lukien yhteisen ilmoituksen perustelut.

Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä valta hyväksyä dele
goitu säädös, jolla korotetaan väliaikaisesti omia varoja,
riskipainoja sekä suuria asiakasriskejä ja julkistamista kos
kevien vaatimusten taso. Tällaisia säännöksiä olisi sovel
lettava vuoden ajan, jos Euroopan parlamentti tai neu
vosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä kolmen kuu
kauden kuluessa. Komission olisi perusteltava tällaisen
menettelyn käyttö. Komissiolle siirrettäisiin valta asettaa
tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset ainoastaan sellaisten
vastuiden osalta, jotka johtuvat unionissa tai unionin ul
kopuolella tapahtuvasta, kaikkiin jäsenvaltioihin vaikutta
vasta markkinakehityksestä.

Makrovakaussääntöjen uudelleentarkastelu on aiheellinen,
jotta komissio voi arvioida muun muassa sitä, ovatko
tämän asetuksen tai direktiivin 2013/36/EU mukaiset
makrovakausvälineet tehokkaita, toimivia ja läpinäkyviä,
olisiko ehdotettava uusia välineitä, ovatko tämän asetuk
sen tai direktiivin 2013/36/EU mukaiset samankaltaisiin
riskeihin kohdennettavat makrovakausvälineet kattavuu
deltaan ja mahdolliselta päällekkäisyysasteeltaan asianmu
kaisia sekä millainen vuorovaikutus järjestelmän kannalta
merkittäviä laitoksia koskevilla kansainvälisesti sovituilla
standardeilla on tämän asetuksen tai direktiivin
2013/36/EU kanssa.

Jos jäsenvaltiot antavat yleisluonteisia ohjeita erityisesti
sellaisilla aloilla, joilla komission odotetaan hyväksyvän
teknisten standardien luonnokset, niiden antamat ohjeet
eivät saa olla ristiriidassa unionin oikeuden kanssa eivätkä
heikentää sen soveltamista.

(24)

Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita asettamasta tarvittaessa
vastaavia vaatimuksia yrityksille, jotka eivät kuulu asetuk
sen soveltamisalaan.

(25)

Tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä vakavaraisuusvaa
timuksia
täydennetään
yksittäisillä
järjestelyillä,
joista toimivaltaiset viranomaiset päättävät yksittäisestä
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laitoksesta tekemänsä vakavaraisuuden jatkuvan kokonai
sarvion perusteella. Direktiivissä 2013/36/EU olisi muun
muassa vahvistettava se, millaisia valvontajärjestelyjä voi
daan käyttää, koska toimivaltaisten viranomaisten olisi
voitava päättää määrättävistä järjestelyistä oman harkin
tansa mukaisesti.

(26)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa toimivaltaisten viranomais
ten mahdollisuuteen asettaa direktiivissä 2013/36/EU sää
detyn vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä eri
tyisiä vaatimuksia, jotka olisi räätälöitävä laitosten erityi
sen riskiprofiilin mukaisiksi.

(27)

Asetuksella (EU) N:o 1093/2010 pyritään parantamaan
kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta sekä
tehostamaan rajojen yli toimivien ryhmien valvontaa.

(28)

Kun otetaan huomioon tästä asetuksesta ja direktiivistä
2013/36/EU aiheutuva EPV:n tehtävien määrän lisäänty
minen, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
olisi varmistettava, että saatavilla on riittävät henkilöstö
resurssit ja taloudelliset resurssit.

(29)

Asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 edellytetään EPV:n toi
mivan direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY sovelta
misalalla. EPV:n edellytetään myös toimivan laitosten toi
mialoilla sellaisissa asioissa, jotka eivät suoranaisesti
kuulu mainittujen direktiivien soveltamisalaan, jos tällai
set toimet ovat tarpeen kyseisten direktiivien tehokkaan
ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Tässä
asetuksessa olisi otettava huomioon EPV:n asema ja teh
tävä sekä helpotettava asetuksessa (EU) N:o 1093/2010
vahvistettujen EPV:n valtuuksien käyttöä.

(30)

Tarkastelujakson päätyttyä ja sen jälkeen kun maksuval
miusvaatimus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön
tämän asetuksen mukaisesti, komission olisi arvioitava,
helpottaisiko EPV:n valtuuttaminen käyttämään omaaloitteisesti sitovaa sovittelua toimivaltaisten viranomais
ten yhteisten päätösten tekemiseksi tämän asetuksen 20
ja 21 artiklan mukaisesti erityisten maksuvalmiusalaryh
mien käytännön muodostamista ja toimintaa sekä sen
määrittämistä, täyttyvätkö erityistä ryhmänsisäistä kohte
lua koskevat kriteerit rajojen yli toimivien laitosten osalta.
Komission olisikin tuolloin nimenomaisesti tarkasteltava
jonkin asetuksen (EU) N:o 1093/2010 81 artiklan nojalla
EPV:n toiminnasta säännöllisesti julkaisemansa kertomuk
sen osana, olisiko EPV:lle myönnettävä tällaisia valtuuk
sia, ja sisällytettävä kertomukseensa tämän tarkastelun
tulokset, tarvittaessa aiheellisine lainsäädäntöehdotuksi
neen.
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de Larosièren raportissa todetaan, että mikrovakauden
valvonnalla ei voida tehokkaasti varmistaa rahoitusva
kautta ottamatta makrotason kehitystä asianmukaisesti
huomioon, kun taas makrovakauden valvonta ei ole mie
lekästä, ellei sillä voida jollakin tavoin vaikuttaa mikrota
son valvontaan. On olennaisen tärkeää, että EPV ja EJRK
tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta EJRK:n toiminta ja sen
varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat
täysitehoisia. EPV:n olisi erityisesti voitava välittää
EJRK:lle kaikki toimivaltaisten viranomaisten tässä asetuk
sessa säädettyjen raportointivelvoitteiden mukaisesti ke
räämät asianmukaiset tiedot.

Viimeisimmän rahoituskriisin tuhoisat vaikutukset huo
mioon ottaen tämän asetuksen yleisenä tavoitteena on
edistää taloudellisesti hyödyllisiä pankkitoimia, jotka pal
velevat yleistä etua, ja hillitä kestämätöntä rahoituskeinot
telua, jolla ei ole todellista lisäarvoa. Tämä edellyttää sitä,
että uudistetaan kattavasti menetelmiä, joilla säästöjä ka
navoidaan tuottaviin sijoituksiin. Jotta turvataan kestävä
ja monipuolinen pankkialan toimintaympäristö unionissa,
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet asettaa
suurempia pääomavaatimuksia järjestelmän kannalta tär
keille laitoksille, jotka voivat liiketoimintansa vuoksi ai
heuttaa uhan maailmantaloudelle.

(33)

Asiakkaittensa varoja tai arvopapereita hallussaan pitäville
laitoksille on asetettava samankaltaiset taloudelliset vaa
timukset, jotta säästäjille voidaan taata samanlainen suoja
ja jotta voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset
toisiinsa verrattavissa olevien laitosten välillä.

(34)

Koska sisämarkkinoilla toimivat laitokset kilpailevat suo
raan toistensa kanssa, valvontavaatimusten olisi oltava
samanlaiset koko unionissa ottaen huomioon laitosten
erilaiset riskiprofiilit.

(35)

Kun valvonnan yhteydessä on tarpeen määrittää laitos
ryhmän konsolidoitujen omien varojen määrä, laskelma
olisi tehtävä tämän asetuksen mukaisesti.

(36)

Omien varojen vaatimuksia sovelletaan tämän asetuksen
mukaisesti yksittäisiin laitoksiin tai konsolidoidusti, jollei
vät toimivaltaiset viranomaiset pidä tarkoituksenmukai
sena luopua erillisestä valvonnasta. Erillinen, konsolidoitu
ja rajatylittävä konsolidoitu valvonta ovat käyttökelpoisia
välineitä laitosten valvonnassa.

(37)

Samaan ryhmään kuuluvien laitosten riittävän vakavarai
suuden varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että
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pääomavaatimuksia sovelletaan ryhmään kuuluvien lai
tosten konsolidoidun aseman perusteella. Sen varmista
miseksi, että omat varat jakautuvat asianmukaisesti ryh
män sisällä ja ovat tarvittaessa käytettävissä talletusten
suojaamiseen, pääomavaatimuksia olisi sovellettava ryh
män yksittäisiin laitoksiin, jollei tätä tavoitetta voida
muuten saavuttaa tehokkaasti.

(38)

Tämän asetuksen vaatimusten alaisina osittain konsoli
doiduin perustein oleviin välittäjänä toimiviin rahoitus
alan holdingyhtiöihin liittyvät vähemmistöosuudet voi
daan myös hyväksyä, asianmukaisin rajoituksin, ryhmän
ydinpääomaan (Common Equity Tier 1, CET1) konsoli
doiduin perustein, koska vähemmistöosuudet välittäjänä
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön ydinpääomasta
(CET1) ja emoyrityksen osa samasta pääomasta kattavat
tasavertaisesti tytäryritysten tappioita, kun niitä syntyy.

(39)

Täsmällisessä laskentatekniikassa, jota käytetään lasketta
essa omia varoja ja niiden riittävyyttä kattamaan laitok
seen kohdistuvat riskit sekä arvioitaessa riskien keskitty
mistä, olisi otettava huomioon pankkien ja muiden ra
hoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilin
päätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvos
ton direktiivi 86/635/ETY (1), joka sisältää tiettyjä muu
toksia konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesä
kuuta 1983 annettuun seitsemänteen neuvoston direktii
viin 83/349/ETY (2), tai kansainvälisten tilinpäätösstan
dardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 an
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1606/2002 (3) riippuen siitä, kumpaa sovelletaan
kansallisen lainsäädännön mukaan laitosten tilinpäätök
siin.

(40)

Riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi on tärkeää
vahvistaa pääomavaatimukset, joissa varoja ja taseen ul
kopuolisia eriä painotetaan niiden riskialttiuden perusteel
la.

(41)

Baselin pankkivalvontakomitea hyväksyi 26 päivänä ke
säkuuta 2004 vakavaraisuusvaatimusten kansainvälistä lä
hentymistä koskevan puitesopimuksen, jäljempänä 'Basel
II -järjestelmä'. Direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY
säännökset, jotka on sisällytetty tähän asetukseen, vasta
avat Basel II -järjestelmän määräyksiä. Koska tähän ase
tukseen on sisällytetty myös Basel III -järjestelmän täy
dentävät osatekijät, asetus vastaa Basel II- ja Basel III
-järjestelmien määräyksiä.

(1) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1.
(2) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1
(3) EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1
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On olennaisen tärkeää ottaa huomioon unionissa toimi
vien laitosten moninaisuus ja ottaa luottoriskiin liittyvien
pääomavaatimusten laskemiseksi käyttöön vaihtoehtoisia
menetelmiä, joiden riskiherkkyystasossa ja kehittyneisyy
sasteessa on eroja. Ulkoisten luottoluokitusten sekä lai
tosten omien estimaattien käyttö yksittäisten luottoriski
parametrien osalta merkitsee huomattavaa parannusta
luottoriskisääntöjen riskiherkkyyteen ja varovaisuusta
soon. Laitoksia olisi kannustettava siirtymään sovelta
maan riskiherkempiä menetelmiä. Laatiessaan arvioita,
joita tarvitaan tämän asetuksen mukaisten menetelmien
soveltamiseksi luottoriskiin, laitosten olisi tehostettava
luottoriskin mittaus- ja valvontamenettelyjään, jotta
omien varojenvaatimusten säädösperusteiseksi määrittele
miseksi voidaan luoda menetelmiä, jotka vastaavat yksit
täisten laitosten menettelyjen luonnetta, laajuutta ja mo
nimuotoisuutta. Tältä osin asiakasvastuiden syntymistä ja
niiden hallintaa koskevien tietojen käsittelyyn olisi sisäl
lytettävä luottoriskin valvonta- ja mittausjärjestelmien ke
hittäminen ja validointi. Tämä on laitosten oikeutettujen
etujen mukaista ja vastaa myös tämän asetuksen tavoi
tetta parantaa riskien mittaamiseen ja valvontaan sovel
lettavia menetelmiä ja niiden käyttöä vaatimusten mukai
sessa omien varojen laskennassa. Tästä huolimatta riski
herkemmät menetelmät edellyttävät huomattavaa asian
tuntemusta ja huomattavia resursseja sekä korkealaatuisia
tietoja riittävässä määrin. Laitosten olisi sen vuoksi täy
tettävä korkeatasoiset vaatimukset ennen kuin ne sovel
tavat näitä menetelmiä vaatimusten mukaisten omien va
rojen laskemiseen. Kun otetaan huomioon meneillään
oleva työskentely sisäisiin malleihin sovellettavien asian
mukaisten pysäytysmekanismien varmistamiseksi, komis
sion tulisi laatia kertomus mahdollisuudesta laajentaa Ba
sel I-lattiaa ja liittää kertomukseen tarvittaessa erillinen
lainsäädäntöehdotus.

(43)

Pääomavaatimukset olisi suhteutettava katettaviin riskei
hin. Vaatimuksissa olisi erityisesti otettava huomioon ris
kitasojen aleneminen, jos laitoksella on paljon suhteelli
sen pieniä vastuita.

(44)

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat unionin
talouden selkäranka, kun otetaan huomioon niiden kes
keinen merkitys talouskasvun luomisessa ja työllisyyden
edistämisessä. Unionin talouden elpyminen ja tuleva
kasvu riippuu pitkälti unioniin sijoittautuneiden pk- yri
tysten saatavilla olevasta pääomasta ja rahoituksesta, jotta
ne voivat tehdä tarvittavia investointeja kilpailukykyään
lisäävään uuteen teknologiaan ja laitteistoon. Vaihtoeh
toisten rahoituslähteiden rajallinen määrä on tehnyt unio
niin sijoittautuneista pk-yrityksistä entistäkin herkempiä
pankkikriisin vaikutuksille. Tästä syystä on tärkeää täyttää
olemassa oleva pk-yritysten rajoitusvaje ja varmistaa
pankkiluottojen asianmukainen saatavuus pk-yrityksille
nykytilanteessa. Pk-yrityksiin liittyvien vastuiden pääoma
vaatimuksia tulisi vähentää soveltamalla 0,7619 suuruista
tukikerrointa, jotta luottolaitokset voivat lisätä lainan
antoa pk-yrityksille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lu
ottolaitosten tulisi käyttää tehokkaasti tukikertoimen so
veltamisen tuottamia pääomahelpotuksia yksinomaan asi
anmukaisten luottovirtojen tarjoamiseksi unioniin sijoit
tautuneille pk-yrityksille. Valvontaviranomaisten tulisi
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määräajoin valvoa luottolaitosten pk-yrityksiin liittyvien
vastuiden yhteismäärää ja pääomavähennysten yhteismää
rää.

(45)

BCBS:n päätöksen mukaisesti, sellaisena kuin GHOS sen
hyväksyi 10 päivänä tammikuuta 2011, kaikkien laitok
sen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pää
oman (T2) instrumenttien kirjanpitoarvoa olisi voitava
alentaa kokonaisuudessaan tai kyseiset instrumentit olisi
muunnettava kokonaan ydinpääomaksi (CET1) siinä vai
heessa, kun laitos todetaan elinkelvottomaksi. Tarvittava
lainsäädäntö sen varmistamiseksi, että omien varojen
instrumentteihin sovelletaan ylimääräistä tappioiden kat
tamismekanismia, olisi sisällytettävä unionin oikeuteen
osana laitosten elvytykseen ja kriisinratkaisuun liittyviä
vaatimuksia. Jos 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä
ei ole annettu unionin lainsäädäntöä, jossa säädetään vaa
timuksesta, jonka mukaan laitoksen pääomainstrument
tien kirjanpitoarvo olisi voitava alentaa kokonaisuudes
saan ja pysyvästi nollaan tai muuntaa kyseiset instrumen
tit ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi siinä tapaukses
sa, että laitos todetaan elinkelvottomaksi, komission olisi
arvioitava ja ilmoitettava, olisiko tällainen säännös syytä
sisällyttää tähän asetukseen, ja arviointinsa perusteella
tehtävä asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.

(46)

Tämän asetuksen säännöksissä noudatetaan suhteellisuus
periaatetta ottaen erityisesti huomioon, että laitosten toi
minnan suuruudessa ja laajuudessa sekä niiden toimia
loissa on paljon eroja. Suhteellisuusperiaatteen noudatta
minen merkitsee myös sitä, että vähittäisvastuiden osalta
hyväksytään mahdollisimman yksinkertaiset luokitusme
nettelyt myös sisäisten luottoluokitusten menetelmässä
(IRB-menetelmä). Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että
tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan taval
la, joka on oikeassa suhteessa laitoksen liiketoimintamal
liin ja toimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen
ja monimuotoisuuteen. Komission olisi varmistettava,
että delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä, tekni
sissä sääntelystandardeissa ja teknisissä täytäntöönpanos
tandardeissa otetaan huomioon suhteellisuusperiaate,
jotta varmistetaan tämän asetuksen oikeasuhteinen sovel
taminen. Siksi EPV:n olisi varmistettava, että kaikki tek
niset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit on muotoiltu
niin, että suhteellisuusperiaate otetaan huomioon ja sitä
noudatetaan.

(47)

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi kiinnittää asianmu
kaista huomiota tapauksiin, joissa ne epäilevät, että tietoja
pidetään liikesalaisuutena tai luottamuksellisina jotta voi
taisiin välttää niiden julkistaminen. Vaikka laitos voi va
lita jättää julkistamatta tietoja, joiden katsotaan olevan
liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia, sen, että tietojen
katsotaan olevan liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia, ei
tulisi vapauttaa vastuusta, joka aiheutuu kyseisten tietojen
ilmoittamatta jättämisestä siinä tapauksessa, että kyseisten
tietojen ilmoittamatta jättämisellä todetaan olleen olen
nainen vaikutus.
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Tämän asetuksen "kehittyvä" luonne mahdollistaa sen,
että laitokset voivat valita kolmesta monimutkaisuudel
taan erilaisesta luottoriskiä koskevasta menetelmästä.
Jotta erityisesti pienet laitokset voisivat valita riskiherkem
män IRB-menetelmän, asiaa koskevia säännöksiä olisi tul
kittava siten, että vastuuryhmät sisältävät kaikki vastuut,
jotka ovat suoraan tai epäsuorasti samalla tasolla koko
tässä asetuksessa. Yleisenä sääntönä olisi oltava, että
toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä eroa kolmen
menetelmän välillä vakavaraisuuden arviointiprosessin
yhteydessä, eli laitoksia, jotka käyttävät standardimenetel
mää, ei saisi valvoa tiukemmin vain siitä syystä.

Luottoriskin vähentämistekniikat olisi hyväksyttävä laa
jemmin osana sääntökehystä, jolla varmistetaan, että va
kavaraisuutta ei vaaranneta perusteettomalla hyväksymi
sellä. Jäsenvaltioissa jo käytössä olevat pankkien tavalliset
vakuudet, joilla pyritään vähentämään luottoriskejä, olisi
mahdollisuuksien mukaan hyväksyttävä standardimene
telmässä ja myös muissa menetelmissä.

Sen varmistamiseksi, että laitosten arvopaperistamis- ja
sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit ja riskien vähentämi
nen otetaan asianmukaisesti huomioon laitosten pääoma
vaatimuksissa, on tarpeen antaa sääntöjä, joissa edellyte
tään riskiherkän ja vakavaraisuuden kannalta kestävän
kohtelun soveltamista tällaiseen toimintaan ja sijoituksiin.
Tätä varten tarvitaan selkeä ja kattava arvopaperistamisen
määritelmä, joka sisältää kaikki liiketoimet tai järjestel
mät, joilla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon
liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin. Vastuuta,
joka aiheuttaa sellaiseen liiketoimeen tai järjestelmään
liittyvän suoran maksuvelvoitteen, jota on käytetty aineel
listen omaisuuserien rahoitusta tai hallinnointia varten, ei
tulisi pitää arvopaperistettuna vastuuna, vaikka liiketoi
mella tai järjestelmällä olisi etuoikeudeltaan erilaisia mak
suvelvoitteita.

(51)

Rahoitusvakauden varmistamiseen tarkoitetun valvonnan
seurannan ohella tarvitaan mekanismeja, joiden tarkoi
tuksena on tehokkaan seurannan vahvistaminen ja kehit
täminen sekä mahdollisten kuplien ehkäiseminen, jotta
varmistetaan optimaalinen pääoman kohdentaminen ot
taen huomioon makrotaloudelliset haasteet ja tavoitteet
erityisesti reaalitalouteen tehtävissä pitkän aikavälin inves
toinneissa.

(52)

Operatiivinen riski on laitoksiin liittyvä merkittävä riski,
joka on katettava omin varoin. On olennaisen tärkeää
ottaa huomioon unionissa toimivien laitosten moninai
suus ja ottaa operatiiviseen riskiin liittyvien vaatimusten
laskemiseksi käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden
riskiherkkyystasossa ja kehittyneisyysasteessa on eroja.
Laitoksille olisi tarjottava asianmukaisia kannustimia,
jotta ne siirtyisivät soveltamaan riskiherkempiä menetel
miä. Jotta voitaisiin ottaa huomioon operatiivisen riskin
mittaus- ja valvontamenetelmien kehitys, sääntöjä olisi
tarkistettava ja ajantasaistettava tarpeen mukaan myös
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eri liiketoiminta-alueita koskevien vaatimusten sekä riski
envähentämismenetelmien hyväksymisen osalta. Tässä
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,
että vakuutukset otetaan huomioon yksinkertaisissa me
netelmissä, joilla lasketaan operatiiviseen riskiin liittyvät
pääomavaatimukset.

(53)

Laitoksen riskien seurannan ja valvonnan olisi oltava
olennainen osa laitoksen valvontaa. Sen vuoksi riskien
liiallinen keskittyminen yhteen asiakkaaseen tai keske
nään sidossuhteessa oleviin asiakkaisiin voi johtaa tappio
riskiin, jota ei voida hyväksyä. Tällaisen tilanteen voidaan
katsoa olevan haitallinen laitoksen vakavaraisuudelle.

(54)

Määritettäessä asiakaskokonaisuuden olemassaoloa ja si
ten yhden riskikokonaisuuden muodostavia vastuita, on
tärkeää ottaa huomioon myös ne riskit, jotka johtuvat
huomattavasta yhteisestä rahoituslähteestä, jonka tarjoaa
itse laitos, sen rahoitusryhmittymä tai siihen sidossuh
teessa olevat osapuolet.

(55)

Vaikka on suotavaa, että vastuuarvon laskenta perustuu
omien varojen vaatimuksia varten laadittuun vastuu
arvoon, on aiheellista ottaa käyttöön suurten asiakasris
kien valvontaa koskevat säännöt vastuuarvon laskennassa
soveltamatta riskipainoja tai riskitasoja. Lisäksi on otet
tava huomioon, että vakavaraisuusjärjestelmässä sovellet
tavien luottoriskin vähentämismenetelmien kehittelyssä
on oletettu, että luottoriski on hyvin hajautunut. Luotto
riski ei kuitenkaan ole hyvin hajautunut, kun on kyse
suurista asiakasriskeistä ja näin ollen yhteen riskikohtee
seen perustuvasta keskittymäriskistä. Sen vuoksi olisi var
mistettava vakavaraisuusvaatimuksen täyttyminen näiden
menetelmien vaikutusten osalta. Tässä yhteydessä on tar
peen säätää luottosuojan tehokkaasta toteuttamisesta, kun
on kyse suurista asiakasriskeistä.

(53)

Koska laitokselta olevan saamisen aiheuttama tappio voi
olla yhtä huomattava kuin mistä tahansa muusta saa
misesta aiheutuva tappio, tällaisia saamisia olisi kohdel
tava kuin mitä tahansa muita saamisia, ja niistä olisi
ilmoitettava samalla tavoin. Vaihtoehtoinen määrällinen
rajoitus on otettu käyttöön, jotta tällä lähestymistavalla
ei olisi suhteetonta vaikutusta pienempiin laitoksiin. Fi
nanssimarkkinoiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin
sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi ulkopuolelle jäte
tään myös hyvin lyhytaikaiset saamiset, jotka liittyvät
maksujen välitykseen, mukaan luettuina asiakkaille tarjo
tut maksu-, selvitys-, toimitus- ja säilytyspalvelut. Nämä
palvelut kattavat muun muassa käteismaksujen selvityk
sen ja toimituksen sekä vastaavat toimituksen mahdollis
tavat toimenpiteet. Tähän liittyviä saamisia ovat muun
muassa saamiset, jotka eivät ehkä ole ennustettavissa ei
vätkä siten ole luottolaitoksen täydessä hallinnassa, muun
muassa pankkien välisillä tileillä olevat saldot, jotka ai
heutuvat asiakkaiden maksuista, mukaan luettuina hyvi
tetyt tai veloitetut maksut ja korot, sekä muista asiakkai
den palveluihin liittyvistä maksuista, samoin kuin annetut
tai vastaanotetut vakuudet.
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On tärkeää, että lainoja vaihdantakelpoisiksi arvopape
reiksi ja muiksi rahoitusvälineiksi uudelleenjärjestelevien
yritysten (alullepanijat tai järjestäjät) ja näihin arvopape
reihin tai instrumentteihin sijoittavien yritysten (sijoitta
jat) edut sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi alul
lepanijalla tai järjestäjällä olisi säilyttävä merkittävä osuus
kohde-etuudesta. Sen vuoksi on tärkeää, että alullepanijat
tai järjestäjät kantavat kyseisiin lainoihin liittyvistä ris
keistä aiheutuvan vastuun. Yleisesti ottaen arvopaperista
mistransaktioita ei pitäisi strukturoida siten, että pyritään
välttämään säilyttämisvaatimuksen soveltaminen, eritoten
palkkio- tai preemiorakenteen tai molempien avulla. Ky
seistä riskin säilyttämistä olisi voitava soveltaa kaikissa
tilanteissa, joissa voidaan soveltaa arvopaperistamisen ta
loudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä oikeudellisia
rakenteita tai välineitä tämän taloudellisen sisällön saa
vuttamiseksi käytetään. Erityisesti jos luottoriski siirretään
arvopaperistamisella, sijoittajien olisi tehtävä päätöksensä
vasta asianmukaisen huolellisen tarkastelun jälkeen, mi
hin ne tarvitsevat riittävät arvopaperistamista koskevat
tiedot.
Tässä asetuksessa säädetään myös, että säilyttämisvaa
timuksia ei sovelleta moninkertaisesti. Mihin tahansa ar
vopaperistamiseen riittää, että ainoastaan joko alullepani
jaan, järjestäjään tai alkuperäiseen luotonantajaan sovelle
taan säilyttämisvaatimusta. Samoin, jos arvopaperistami
sen kohteena on jo aiemmin arvopaperistettuja eriä, säi
lyttämisvaatimusta olisi sovellettava ainoastaan investoin
nin kohteena olevaan arvopaperistamiseen. Vastaavasti
säilyttämisvaatimusta ei saisi soveltaa ostettuihin saa
misiin, jos ne ovat peräisin yritystoiminnasta, jossa ne
siirretään tai myydään alikurssiin kyseisen toiminnan ra
hoittamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten olisi suhteu
tettava riskipainoa arvopaperistamiseen liittyvien asian
mukaista huolellisuutta ja riskienhallintaa koskevien vel
voitteiden noudattamatta jättämiseen sellaisten toiminta
tapojen ja menettelyjen olennaisten rikkomisten osalta,
joilla on merkitystä arvopaperistamiseen liittyvien riskien
analysoinnissa. Komission olisi myös tarkasteltava sitä,
voisiko säilyttämisvaatimuksen moninkertaisen soveltami
sen välttäminen edistää käytäntöjä, joilla säilyttämisvaa
timusta kierretään, ja sitä, huolehtivatko toimivaltaiset
viranomaiset arvopaperistamista koskevien sääntöjen te
hokkaasta täytäntöönpanosta.

(59)

Olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta, jotta ris
kejä, joita aiheutuu arvopaperistetuista vastuista sekä kau
pankäyntivarastossa että sen ulkopuolella, voitaisiin arvi
oida asianmukaisesti. Asianmukaista huolellisuutta koske
vien velvoitteiden olisi myös oltava oikeasuhteisia. Asian
mukaista huolellisuutta koskevien menettelyjen olisi
omalta osaltaan lisättävä luottamusta alullepanijoiden, jär
jestäjien ja sijoittajien välillä. Näin ollen on suotavaa, että
asianmukaista huolellisuutta koskeviin menettelyihin liit
tyvät tiedot julkistetaan asiaankuuluvasti.

(60)

On noudatettava erityistä varovaisuutta, kun laitoksella
on vastuu suhteessa sen emoyritykseen tai sen emoyri
tyksen muihin tytäryrityksiin. Tällaisten laitoksen vastui
den hallinta olisi suoritettava täysin itsenäisesti noudatta
malla kestävän liikkeenjohdon periaatteita ja kiinnittä
mättä huomiota mihinkään muihin seikkoihin. Tämä
on erityisen tärkeää suurten asiakasriskien osalta ja ta
pauksissa, jotka eivät liity pelkästään ryhmän sisäiseen
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hallinnointiin tai tavanomaisiin ryhmän sisäisiin liiketoi
miin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kiinnitettävä eri
tyistä huomiota tällaisiin ryhmän sisäisiin vastuisiin. Täl
laisia säännöksiä ei kuitenkaan pidä soveltaa silloin, kun
emoyritys on rahoitusalan holdingyhtiö tai luottolaitos tai
kun muut tytäryritykset ovat luottolaitoksia, rahoituslai
toksia tai oheispalveluyrityksiä, jos kaikki nämä yritykset
ovat luottolaitoksen konsolidoidun valvonnan kohteena.
(61)

Pääomavaatimuksia koskevien sääntöjen riskiherkkyyden
vuoksi olisi suotavaa seurata, onko niillä tuntuvia vaiku
tuksia suhdannekiertoon. Komission olisi otettava huomi
oon Euroopan keskuspankin (EKP) näkemykset ja annet
tava näistä kysymyksistä kertomus Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle.

(62)

Olisi tarkasteltava uudelleen pääomavaatimuksia, jotka
koskevat hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä, mukaan
luettuina välittäjät, jotka on nykyään vapautettu rahoitus
välineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/39/EY (1) vaatimuksista.

(63)

Kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttaminen on unionille
sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeä tavoite. Näin
ollen kyseisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin sovellet
tavien pääomavaatimusten ja muiden vakavaraisuussään
töjen olisi oltava oikeasuhteisia, eivätkä ne saisi haitata
tarpeettomasti vapauttamistavoitteen toteutumista. Tämä
tavoite olisi otettava huomioon erityisesti tämän asetuk
sen uudelleentarkasteluissa.

(64)

Laitosten, jotka sijoittavat uudelleenarvopaperistamisiin,
olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta myös uu
delleenarvopaperistettujen vastuiden ja näiden perustana
olevien arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Laitos
ten olisi arvioitava, muodostavatko vakuudellisiin yritys
todistusohjelmiin liittyvät saamiset uudelleenarvopaperis
tettuja vastuita, mukaan lukien sellaisiin ohjelmiin liitty
vät saamiset, joissa hankitaan ylimpään etuoikeusluok
kaan kuuluvia erillisiä kokonaisten lainojen ryhmiä, joissa
yksikään näistä lainoista ei ole arvopaperistettu tai uudel
leenarvopaperistettu vastuu ja joissa lainojen myyjä tar
joaa kunkin sijoituksen osalta suojan suuririskisimmälle
osalle. Jälkimmäisessä tilanteessa poolikohtaista likvidi
teettisopimusta ei olisi yleensä pidettävä uudelleenarvo
paperistettuna vastuuna, koska se edustaa yhden omai
suuserien muodostaman poolin etuoikeusluokkaa (eli so
vellettavaa kokonaisten lainojen ryhmää), joka ei sisällä
arvopaperistettuja vastuita. Ohjelmanlaajuinen erillinen
takaus, joka kattaa vain jotkin tappiot myyjän tarjoaman
eri ryhmiä koskevan suojan ulkopuolelta, merkitsisi sen
sijaan yleensä sitä, että riski, joka liittyy useiden omai
suuserien muodostamaan, vähintään yhden arvopaperis
tetun vastuun sisältävään ryhmään, olisi etuoikeusluok
kiin jaettu ja siten uudelleenarvopaperistettu vastuu. Jos
tällainen ohjelma rahoittaa kuitenkin itsensä kokonaan
yhtä lajia edustavilla yritystodistuksilla ja jos joko ohjel
manlaajuinen erillinen takaus ei ole uudelleenarvopape
ristettu tai yritystodistus on täysin järjestävän laitoksen
tukema niin, että yritystodistuksiin sijoittaja on altis jär
jestäjän maksukyvyttömyysriskille eikä kohteena oleviin

(1) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
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stressitilanteisiin sovitettu osa, jolla tiukennetaan pääoma
vaatimuksia markkinaolosuhteiden vaikeutuessa ja pie
nennetään myötäsyklisyyspotentiaalia. Laitosten olisi
myös suoritettava käänteisiä stressitestejä selvittääkseen,
mitkä skenaariot saattavat uhata laitoksen elinkelpoisuut
ta, jolleivät ne voi osoittaa tällaista testiä turhaksi. Koska
arvopaperistamispositioita on viime aikoina ollut erityi
sen vaikea käsitellä sisäisiin malleihin perustuvilla mene
telmillä, olisi rajoitettava sen tunnustamista, että laitokset
mallintavat arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaa
timusten laskemista koskevia riskejä, jotka sisältyvät kau
pankäyntivarastoon, ja edellytettävä lähtökohtaisesti, että
kaupankäyntivarastoon kuuluville arvopaperistamispositi
oille asetetaan standardimenetelmän mukainen omien va
rojen vaatimus.

vastuuryhmiin tai omaisuuseriin liittyvälle riskille, tätä
yritystodistusta ei yleensä olisi pidettävä uudelleenarvo
paperistettuna vastuuna.

(65)

Kaupankäyntivarastoon sovellettavia varovaista arvosta
mista koskevia säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin käy
pään arvoon arvostettaviin instrumentteihin riippumatta
siitä, ovatko ne kyseisten laitosten kaupankäyntivaras
tossa vai sen ulkopuolisia instrumentteja. Olisi täsmen
nettävä, että jos varovaista arvostamista soveltamalla saa
daan kirjanpitoon tosiasiallisesti merkittyä arvoa pie
nempi kirjanpitoarvo, omista varoista olisi vähennettävä
kyseisen erotuksen absoluuttinen arvo.

(66)

Laitoksilla olisi oltava mahdollisuus valita, sovelletaanko
arvopaperistettuihin omaisuuseriin, joiden riskipaino on
tämän asetuksen mukaan laskettuna 1 250 prosenttia,
pääomavaatimusta vai vähennetäänkö ne ydinpääoman
(CET1) eristä, riippumatta siitä, ovatko kyseiset omaisuus
erät kaupankäyntivarastossa vai sen ulkopuolella.

(67)

Alullepanevilla tai järjestävillä laitoksilla ei saisi olla mah
dollisuutta kiertää ylimääräistä tukea koskevaa kieltoa
käyttämällä kaupankäyntivarastojaan tällaisen tuen tarjoa
miseen.

(68)

Rajoittamatta tässä asetuksessa nimenomaisesti vaadittu
jen tietojen julkistamista, julkistamisvaatimuksilla olisi py
rittävä siihen, että markkinaosapuolet saavat tarkat ja
kattavat tiedot kunkin laitoksen riskiprofiilista. Sen
vuoksi laitoksia olisi vaadittava julkistamaan lisätietoja,
joita ei nimenomaisesti mainita tässä asetuksessa, kun
niiden julkistaminen on tarpeen edellä mainitun tavoit
teen saavuttamiseksi. Samanaikaisesti toimivaltaisten vi
ranomaisten tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota ta
pauksiin, joissa ne epäilevät, että laitos pitää tietoja liikes
alaisuutena tai luottamuksellisina, jotta niiden julkistami
nen voitaisiin välttää.

(69)

Jos arvopaperistamisposition ulkoisessa luottoluokituk
sessa on otettu huomioon sijoittavan laitoksen itsensä
tarjoaman luottosuojan vaikutus, kyseisellä laitoksella ei
saisi olla mahdollisuutta hyötyä tähän suojaan perustu
vasta pienemmästä riskipainosta. Arvopaperistamisposi
tiota ei saisi vähentää pääomasta, jos riskipaino voidaan
määrittää muilla keinoin position todellisen riskin mukai
sesti ottamatta tällaista luottosuojaa huomioon.

(70)

Markkinariskiin liittyvien pääomavaatimusten laskemi
seen käytettäviä sisäisiä malleja koskevia vaatimuksia olisi
tiukennettava, koska kyseisten mallien suorituskyky on
ollut heikko viime aikoina. Niiden olisi erityisesti katet
tava paremmin kaupankäyntivarastoon sisältyvät luotto
riskit. Lisäksi omien varojen vaatimuksiin olisi sisällyttävä
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(71)

Tässä asetuksessa säädetään rajoitetuista poikkeuksista
tiettyjen korrelaatiokaupankäyntitoimien suhteen, joiden
mukaisesti laitoksen valvoja voi antaa laitoksen laskea
tiukkoihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisriskiin liitty
vän omien varojen vaatimuksen. Tällaisissa tapauksissa
laitoksen olisi sovellettava näihin toimiin omien varojen
vaatimusta, joka on yhtä suuri kuin tämän sisäisesti ke
hitetyn lähestymistavan mukaisista omien varojen vaa
timuksista suurempi ja on vähintään 8 prosenttia stan
dardimenetelmän mukaisesta erityisriskiin liittyvästä
omien varojen vaatimuksesta. Laitokselta ei saisi vaatia,
että se soveltaa näihin vastuisiin "riskin kasvusta johtuvaa
omien varojen vaatimusta", mutta ne olisi kuitenkin si
sällytettävä sekä todennäköisiin tappiolukuihin että stres
sitestattuihin todennäköisiin tappiolukuihin.

(72)

Ottaen huomioon laitoksille finanssi- ja talouskriisin ai
kana koituvien odottamattomien tappioiden luonne ja
suuruus on tarpeen parantaa edelleen sellaisten omien
varojen laatua, joita laitoksilla edellytetään olevan, ja jat
kaa niiden yhdenmukaistamista. Tässä yhteydessä olisi
otettava käyttöön sellaisen pääoman keskeisten osateki
jöiden uusi määritelmä, jota voidaan käyttää odottamat
tomien tappioiden kattamiseen niiden syntyessä, sekä pa
rannettava hybridipääoman määritelmää ja tehtävä omiin
varoihin yhdenmukaisia arvonoikaisuja. On myös tarpeen
lisätä merkittävästi omien varojen määrää muun muassa
uusilla pääomasuhteilla, jotka painottuvat sellaisten
omien varojen keskeisiin osatekijöihin, joita voidaan
käyttää odottamattomien tappioiden kattamiseen niiden
syntyessä. Laitosten, joiden osakkeet on otettu kaupan
käynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, odotetaan
täyttävän pääoman keskeisiä osatekijöitä koskevat pää
omavaatimuksensa tällaisilla osakkeilla, jotka täyttävät
keskeisiä pääomainstrumentteja ja pelkästään laitoksen
ilmoitettuja rahastoja koskevat tiukat kriteerit. Jotta unio
nissa toimivien laitostenmoninaiset yhtiömuodot otettai
siin asianmukaisesti huomioon, keskeisiä pääomainst
rumentteja koskevilla tiukoilla kriteereillä olisi varmistet
tavan että keskeiset pääomainstrumentit ovat mahdolli
simman korkealaatuisia niiden laitosten osalta, joiden
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tehtyjä sopimuksia. Näissä tapauksissa tällaiset pää
omainstrumentit olisi laskettava laitoksen ensisijaiseen li
säpääomaan (AT1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) vasta
sitten, kun niitä koskevat kyseiset hyväksyntämenettelyt
on saatu menestyksellisesti päätökseen.

osakkeita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännel
lyillä markkinoilla. Tämä ei saisi estää laitoksia maksa
masta osakkeille, joilla on eriytetyt äänioikeudet tai joilla
ei ole äänioikeuksia, osinkoa, joka on sellaisille osakkeille
maksettujen osinkojen kerrannainen, joilla on suhteelli
sesti korkeammat äänioikeudet edellyttäen, että äänioike
uksista riippumatta ydinpääoman (CET1) instrumentteja
koskevat tiukat vaatimukset, myös maksujen joustavuu
teen liittyvät vaatimukset, täyttyvät ja että osinkoa mak
settaessa sitä maksetaan kaikille osakkeille, jotka kyseinen
laitos on laskenut liikkeeseen.
(73)

(74)

(75)

(76)

Markkinakurin tiukentamiseksi ja rahoitusvakauden par
antamiseksi on tarpeen asettaa tarkempia vaatimuksia
sellaisten tietojen julkistamiselle, jotka koskevat lakisää
teisen pääoman ja tehtyjen arvonoikaisujen muotoa ja
luonnetta, jotta sijoittajat ja tallettajat saisivat riittävästi
tietoja laitosten vakavaraisuudesta.

(77)

Lisäksi valvontaviranomaisten on saatava ainakin yhteis
määriä koskevia tietoja laitosten takaisinostosopimuksis
ta, arvopaperilainauksesta ja kaikentyyppisten taseen si
toutumisten tasosta. Tällaiset tiedot olisi ilmoitettava toi
mivaltaisille viranomaisille. Markkinakurin tiukentami
seksi on tarpeen asettaa tarkempia vaatimuksia takaisi
nostosopimuksia ja vakuudellista rahoitusta koskevien
tietojen julkistamiselle.

(78)

Uusi pääoman määritelmä ja lakisääteiset pääomavaa
timukset olisi otettava käyttöön ottamalla huomioon
kansallisten lähtökohtien ja olosuhteiden erilaisuus sekä
se, että erot suhteessa uusiin standardeihin vähenevät
siirtymäkauden aikana. Valtiontukisääntöjen mukaisen
pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhteydessä en
nen asetuksen soveltamispäivää liikkeeseenlasketut rahoi
tusinstrumentit vapautetaan uusista säännöksistä määräai
kaisesti siirtymäkauden ajan, jotta omat varat säilyisivät
asianmukaisella tasolla. Valtiontuen käyttöön olisi tulevai
suudessa turvauduttava mahdollisimman vähän. Mikäli
valtiontuki on kuitenkin tietyissä tilanteissa tarpeen, tässä
asetuksessa tulisi säätää kehys tällaisia tilanteita varten.
Tässä asetuksessa olisi erityisesti säädettävä, miten valti
ontukisääntöjen mukaisen pääomapohjan vahvistamistoi
menpiteen yhteydessä liikkeeseenlaskettuja omien varojen
instrumentteja tulisi kohdella. Laitosten mahdollisuuteen
hyötyä tällaisesta kohtelusta olisi sovellettava tiukkoja
ehtoja. Lisäksi siinä määrin kuin tällainen kohtelu sallii
poikkeamisen omien varojen instrumenttien laatua kos
kevista uusista kriteereistä, kyseisiä poikkeamia olisi rajoi
tettava mahdollisimman pitkälle. Valtiontukisääntöjen
mukaisen pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhtey
dessä liikkeeseenlaskettujen nykyisten pääomainstrument
tien kohtelussa olisi selvästi erotettava toisistaan tämän
asetuksen vaatimukset täyttävät pääomainstrumentit ja
ne, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. Sen vuoksi tässä
asetuksessa olisi vahvistettava asianmukaiset siirtymäsään
nökset viimeksi mainittua tapausta varten.

Kaupan rahoitukseen liittyviä vastuita on monenlaisia,
mutta niille on yhteistä muun muassa se ominaispiirre,
että ne ovat vähäarvoisia ja lyhytkestoisia ja niillä on
tunnistettavissa oleva takaisinmaksulähde. Niiden perus
tana ovat tavaroiden ja palvelujen liikkeet, jotka tukevat
reaalitaloutta ja useimmissa tapauksissa auttavat pieniä
yrityksiä niiden päivittäisten tarpeiden täyttämisessä
sekä luovat näin talouskasvua ja työllistymismahdolli
suuksia. Sisään- ja ulosvirtaukset vastaavat tavallisesti toi
siaan, ja likviditeettiriski on sen vuoksi rajallinen
EPV:n on tarkoituksenmukaista pitää yllä ajantasaista
luetteloa kaikenlajisista ydinpääoman (CET1) instrumen
teiksi katsotuista jäsenvaltioiden pääomainstrumenteista.
EPV:n tulisi poistaa luettelosta sellaiset muut kuin valti
ontuki-instrumentit, jotka on laskettu liikkeeseen tämän
asetuksen voimaantulon jälkeen ja jotka eivät täytä tässä
asetuksessa vahvistettuja kriteereitä, ja ilmoitettava pois
tosta julkisesti. Jos EPV:n luettelosta poistamat instrumen
tit hyväksytään edelleen EPV:n ilmoituksen jälkeen, EPV:n
tulisi käyttää täysimääräisesti valtuuksiaan, etenkin ase
tuksen (EU) N:o 1093/2010 17 artiklalla sille annettuja
valtuuksia, jotka koskevat unionin oikeuden rikkomista.
Palautetaan mieleen, että oikeasuhteista reagointia varten
tapauksiin, joissa unionin oikeutta ei ole sovellettu asian
mukaisesti tai kaikilta osin, sovelletaan kolmivaiheista
mekanismia, jolloin ensi vaiheessa EPV:llä on toimivalta
tutkia tapausta, jossa kansallisten viranomaisten väitetään
soveltaneen valvontakäytännössään unionin oikeudessa
asetettuja velvoitteita epäasianmukaisella tai riittämättö
mällä tavalla, ja antaa sen jälkeen suositus. Toiseksi, jos
toimivaltainen kansallinen viranomainen ei noudata suo
situsta, komissiolla on toimivalta antaa virallinen lausun
to, jossa se ottaa huomioon EPV:n suosituksen ja jossa
vaaditaan toimivaltaista viranomaista toteuttamaan tarvit
tavat toimet, joilla varmistetaan unionin oikeuden nou
dattaminen. Kolmanneksi, jotta voitaisiin ratkaista poik
keukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen
viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta,
EPV:lle annetaan valtuudet tehdä viimeisenä keinona pää
töksiä, jotka osoitetaan yksittäisille rahoituslaitoksille. Li
säksi muistutetaan, että jos komissio katsoo, että jäsen
valtio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mu
kaan kuuluvan velvollisuuden, komissio voi SEUT-sopi
muksen 258 artiklan nojalla saattaa asian Euroopan
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Tämä asetuksen ei olisi vaikutettava toimivaltaisten viran
omaisten mahdollisuuteen soveltaa edelleen ennakkohy
väksyntämenettelyjä, jotka koskevat ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista
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Direktiivissä 2006/48/EY on edellytetty, että luottolaitok
silla on vähintään tiettyjä mainittuja vähimmäismääriä
vastaavat omat varat 31 päivään joulukuuta 2011 saakka.
Ottaen huomioon, että finanssikriisi vaikuttaa yhä pank
kialaan ja että BCBS on hyväksynyt pääomavaatimuksia
koskevien siirtymäjärjestelyjen jatkamisen, on asianmu
kaista ottaa rajoitetuksi ajaksi uudelleen käyttöön alhai
sempi raja, kunnes omien varojen määrät saadaan riittä
viksi tässä asetuksessa säädettyjen omien varojen siirty
mäjärjestelyjen mukaisesti, jotka otetaan asteittain käyt
töön tämän asetuksen soveltamispäivästä vuoteen 2019
saakka.

Finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuu
tusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta
16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivissä 2002/87/EY (1) vahvis
tetaan erityissäännöt pääomien kaksinkertaisen huomi
oon ottamisen estämiseksi sellaisia ryhmittymiä varten,
joihin kuuluu merkittävää pankki- tai sijoitustoimintaa
sekä vakuutustoimintaa. Direktiivi 2002/87/EY perustuu
kansainvälisesti sovittuihin periaatteisiin, jotka koskevat
riskien käsittelyä yli sektorirajojen. Tällä asetuksella luji
tetaan näiden finanssiryhmittymiä koskevien sääntöjen
soveltamista pankki- ja sijoituspalveluyritysryhmittymiin
ja varmistetaan sääntöjen tiukka ja johdonmukainen so
veltaminen. Muita tarpeellisia muutoksia käsitellään direk
tiivin 2002/87/EY uudelleentarkastelun yhteydessä, joka
on määrä toteuttaa vuonna 2015.

Finanssikriisi osoitti sen, että laitokset olivat arvioineet
OTC-johdannaisiin liittyvät vastapuoliriskit aivan liian
pieniksi. Sen vuoksi G-20-maat esittivät syyskuussa
2009, että suurempi osa OTC-johdannaisista selvitettäi
siin keskusvastapuolen välityksellä. Ne esittivät myös, että
OTC-johdannaisille, joille ei voida tehdä keskusvastapuo
liselvitystä, asetettaisiin korkeammat omien varojen vaa
timukset, joissa otettaisiin asianmukaisesti huomioon täl
laisiin johdannaisiin liittyvät suuremmat riskit.

G-20-maiden esittämien muutosten jälkeen BCBS muutti
olennaisesti vastapuoliriskin käsittelyä Basel III-järjestel
män yhteydessä. Basel III-järjestelmän odotetaan lisäävän
merkittävästi omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät
laitosten OTC-johdannaiskauppoihin ja arvopapereilla to
teutettaviin rahoitustoimiin, sekä tarjoavan laitoksille vah
vat kannustimet keskusvastapuolten käyttöön. Basel IIIjärjestelmän odotetaan myös tarjoavan lisäkannustimia
vastapuoliriskien hallinnan lujittamiseen ja keskusvasta
puoliin liittyvien vastapuoliriskien käsittelyn nykyisen jär
jestelmän tarkistamiseen.

Laitoksilla olisi oltava lisää omia varoja OTC-johdannai
sista aiheutuvaa vastuun arvonoikaisuun liittyvää riskiä
varten. Niiden olisi myös sovellettava suurempaa vasta
puolten välistä korrelaatiota laskiessaan omien varojen

(1) EYVL L 35, 11.2.2003, s. 1.
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vaatimuksia sellaisia vastapuoliriskejä varten, jotka aiheu
tuvat OTC-johdannaiskaupoista ja arvopapereilla toteutet
tavista rahoitustoimista, jotka tehdään tiettyjen rahoitus
laitosten kanssa. Lisäksi laitoksia olisi vaadittava paranta
maan merkittävästi vastapuoliriskin mittaamista ja hallin
taa sellaisilla menettelyillä, joilla käsitellään paremmin
wrong-way-riskiä, erittäin velkaantuneita vastapuolia ja
vakuuksia ja joiden yhteydessä tehdään vastaavat paran
nukset toteutuma- ja stressitestaukseen.

(84)

Keskusvastapuoliin liittyvissä kaupankäyntivastuissa hyö
dytään yleensä keskusvastapuolten tarjoamista monenvä
lisistä nettoutus- ja tappionjakomekanismeista. Näin ollen
niihin liittyy hyvin pieni vastapuoliriski, minkä vuoksi
niihin liittyvän omien varojen vaatimuksen olisi myös
oltava hyvin pieni. Vaatimuksen olisi samalla oltava po
sitiivinen, jotta voitaisiin varmistaa, että laitokset voivat
seurata ja valvoa keskusvastapuoliin liittyviä vastuitaan
osana hyvää riskienhallintaa, ja jotta tulisi esiin, että
myöskään keskusvastapuoliin liittyvät kaupankäyntivas
tuut eivät ole riskittömiä.

(85)

Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahasto on meka
nismi, jolla tappiot voidaan jakaa keskusvastapuolen
määritysosapuolten kesken. Rahastoa käytetään silloin,
kun keskusvastapuolelle määritysosapuolen maksukyvyt
tömyydestä aiheutuvat tappiot ovat suurempia kuin ky
seisen määritysosapuolen asettamat marginaalit ja maksu
kyvyttömyysrahastoon maksamat osuudet tai muut suo
jaukset, joita keskusvastapuoli voi käyttää ennen kuin se
turvautuu muiden määritysosapuolten maksukyvyttö
myysrahastoon maksamiin osuuksiin. Tappioriski, joka
kytkeytyy maksukyvyttömyysrahastoon maksettuihin
osuuksiin liittyviin vastuisiin, on näin ollen suurempi
kuin kaupankäyntivastuisiin liittyvä riski. Sen vuoksi tä
mäntyyppisiin vastuisiin liittyvän omien varojen vaa
timuksen olisi myös oltava suurempi.

(86)

Keskusvastapuolen "oletetun pääoman" olisi oltava muut
tuja, jota tarvitaan omien varojen vaatimuksen määrittä
miseksi niitä määritysosapuolen vastuita varten, jotka liit
tyvät sen keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon
maksamiin osuuksiin. Sille ei saisi antaa mitään muuta
merkitystä. Sitä ei saisi varsinkaan lukea sellaisen pää
oman määräksi, jota keskusvastapuolen on pidettävä toi
mivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta.

(87)

Olennaisena osana komission pyrkimyksiä varmistaa te
hokkaat, turvalliset ja vakaat johdannaismarkkinat on tar
kastella uudelleen vastapuoliriskin käsittelyä ja erityisesti
asettaa suuremmat omien varojen vaatimukset kahdenvä
lisille johdannaissopimuksille, jotta tällaisten sopimusten
rahoitusjärjestelmälle aiheuttamat suuremmat riskit voi
taisiin ottaa huomioon. Näin ollen tällä asetuksella täy
dennetään OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja
kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 an
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU)
N:o 648/2012 (2).

(2) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
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Komission olisi tarkasteltava suuria asiakasriskejä koske
via vapautuksia 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.
Uudelleentarkastelun tuloksia odotettaessa jäsenvaltioiden
olisi saatava edelleen päättää tiettyjen suurten asiakasris
kien vapauttamisesta kyseisistä säännöistä riittävän pitkän
siirtymäkauden ajan. Komission olisi laadittava direktii
vien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttami
sesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien
varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjeste
lyjen ja kriisinhallinnan osalta 16 päivänä syyskuuta
2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk
tiivin 2009/111/EY (1) valmistelun ja siitä käytyjen neu
vottelujen yhteydessä tehtyyn työhön tukeutuen ja näitä
kysymyksiä koskevan kansainvälisen ja unionin kehityk
sen huomioon ottaen uudelleentarkastelun siitä, olisiko
kyseisten vapautuksien soveltamista jatkettava harkinnan
varaisella vai yleisemmällä tavalla, ja siitä, käsitelläänkö
näihin vastuisiin liittyviä riskejä muita tämän asetuksen
mukaisia tehokkaita keinoja käyttäen.

Sen varmistamiseksi, että vastuita koskevat toimivaltais
ten viranomaisten myöntämät vapautukset eivät vaaranna
tässä asetuksessa vahvistettuja yhdenmukaisia sääntöjä
siirtymäkauden jälkeen pysyvällä tavalla, ja asianomaisen
uudelleentarkastelun tulosten mahdollisesti puuttuessa
toimivaltaisten viranomaisten olisi kuultava EPV:tä siitä,
onko asianmukaista jatkaa tiettyjen asiakasriskejä koske
vien vapautuksien mahdollisuuden hyödyntämistä.

(90)

Finanssikriisiä edeltäville vuosille oli luonteenomaista se,
että laitosten vastuut kasvoivat liikaa suhteessa niiden
omiin varoihin (velkaantuminen). Finanssikriisin aikana
laitokset joutuivat tappioiden ja rahoituksen puutteen
vuoksi lyhyen ajan kuluessa vähentämään merkittävästi
velkaantumistaan. Tämä vahvisti varallisuushintoihin
kohdistuvia laskupaineita ja aiheutti laitoksille lisätappioi
ta, jotka vähensivät niiden omia varoja entisestään. Tämä
syöksykierre johti lopulta reaalitalouden saatavilla olleen
luoton vähenemiseen sekä kriisin syvenemiseen ja piden
tymiseen.

(91)

Riskiperusteiset omien varojen vaatimukset ovat olennai
nen keino varmistaa, että omat varat riittävät odottamat
tomien tappioiden kattamiseen. Kriisi on kuitenkin osoit
tanut, että nämä vaatimukset eivät yksinään riitä estä
mään laitoksia ottamasta liiallisia ja hallitsemattomia vel
kaantumisriskejä.

(92)

G-20-maiden johtajat sitoutuivat syyskuussa 2009 kehit
tämään kansainvälisesti sovitut säännöt, joilla hillittäisiin
ylivelkaantumista. Tätä varten johtajat tukivat vähimmäi
somavaraisuusasteen käyttöönottoa Basel II -järjestelmää
täydentävänä toimenpiteenä.

(1) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 97.
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(93)

BCBS julkisti joulukuussa 2010 ohjeet, joissa määritellään
vähimmäisomavaraisuusasteen laskentamenetelmä. Sään
nöissä säädetään 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavasta
ja 1 päivänä tammikuuta 2017 päättyvästä tarkastelujak
sosta, jonka aikana seurataan vähimmäisomavaraisuus
astetta sekä sen osatekijöitä ja käyttäytymistä suhteessa
riskiperusteiseen vaatimukseen. Tarkastelujakson tulosten
perusteella BCBS aikoo tehdä mahdolliset lopulliset tar
kennukset vähimmäisomavaraisuusasteen määrittelyyn ja
kalibrointiin vuoden 2017 alkupuoliskolla, jotta asiamu
kaisen tarkastelun ja kalibroinnin pohjalta olisi mahdol
lista siirtyä sitovaan vaatimukseen 1 päivänä tammikuuta
2018. BCBS:n ohjeissa säädetään myös, että vähimmäiso
mavaraisuusaste ja sen osatekijät olisi julkistettava 1 päi
västä tammikuuta 2015 alkaen.

(94)

Vähimmäisomavaraisuusaste on uusi sääntely- ja valvon
taväline unionille. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti
se olisi aluksi otettava käyttöön lisäkeinona, jota sovellet
taisiin yksittäisiin laitoksiin valvontaviranomaisten har
kinnan perusteella. Laitoksia koskevat raportointivelvoit
teet mahdollistaisivat asianmukaisen tarkastelun ja kalib
roinnin, jotta sitovaan toimenpiteeseen voitaisiin siirtyä
vuonna 2018.

(95)

Tarkasteltaessa vähimmäisomavaraisuusasteen vaikutusta
erilaisiin liiketoimintamalleihin olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota sellaisiin liiketoimintamalleihin, joihin liittyvä
riski katsotaan pieneksi, kuten kiinnitysluottojen myöntä
minen sekä erityinen luotonanto aluehallinnoille, paikal
lisviranomaisille tai julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille
laitoksille. Saatujen tietojen ja tarkastelujakson aikana to
teutetun vakavaraisuuden arvioinnista saatujen tulosten
perusteella EPV:n tulisi laatia yhteistyössä toimivaltaisten
viranomaisten kanssa liiketoimintamallien ja riskien luo
kitus. Aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen asianmukai
sen analysoinnin tai stressiskenaarioiden pohjalta arvioi
daan, ovatko vähimmäisomavaraisuusasteen tasot riittäviä
varmistamaan vastaavan liiketoimintamallin kestävyyden,
ja olisiko vähimmäisomavaraisuusasteen tasot määritet
tävä kynnysarvoina vai vaihteluväleinä. Tarkastelujakson
ja vähimmäisomavaraisuusasteen tasojen kalibroinnin jäl
keen sekä arvioinnin perusteella EPV:n voi julkaista vä
himmäisomavaraisuusastetta koskeva asianmukainen ti
lastokatsaus, keskiarvot ja standardipoikkeamat mukaan
lukien. Vähimmäisomavaraisuusastetta koskevien vaa
timusten hyväksymisen jälkeen EPV:n tulisi julkaista yk
silöityjen laitosluokkien vähimmäisomavaraisuusastetta
koskeva asianmukainen tilastokatsaus, keskiarvot ja stan
dardipoikkeamat mukaan lukien.

(96)

Laitosten olisi seurattava vähimmäisomavaraisuusasteen
tasoa ja muutoksia sekä velkaantumisriskiä osana vakava
raisuuden hallintaprosessia (ICAAP). Tällainen seuranta
olisi sisällytettävä vakavaraisuuden arviointiprosessiin.
Toimivaltaisten viranomaisten tulisi erityisesti vähimmäi
somavaraisuusastetta koskevien vaatimusten voimaantu
lon jälkeen valvoa liiketoimintamallin ja vastaavan riskip
rofiilin kehitystä, jotta varmistetaan laitosten ajantasainen
ja asianmukainen luokittelu.

27.6.2013

(97)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Hyvät hallintorakenteet, läpinäkyvyys ja tietojen julkista
minen ovat olennaisia hyvän palkitsemisjärjestelmän kan
nalta. Sen varmistamiseksi, että laitosten palkitsemisra
kenteet ja niihin liittyvä riski ovat markkinoiden kannalta
riittävän läpinäkyviä, laitosten olisi julkistettava yksityis
kohtaiset tiedot palkitsemisjärjestelmistään ja -käytännöis
tään sekä luottamuksellisuussyistä niiden henkilöiden yh
teenlasketut palkkiomäärät, joiden ammatillisella toimin
nalla on merkittävä vaikutus luottolaitoksen tai sijoitus
palveluyrityksen riskiprofiiliin. Näiden tietojen tulisi olla
kaikkien sidosryhmien saatavilla. Nämä erityiset vaa
timukset eivät kuitenkaan vaikuta yleisempiin julkistamis
vaatimuksiin, jotka koskevat aloittain horisontaalisesti so
vellettavia palkitsemisjärjestelmiä. Lisäksi jäsenvaltioiden
tulisi voida vaatia laitoksilta yksityiskohtaisempia tietoja
palkoista ja palkkioista.

(98)

Luottoluokituslaitoksen tunnustaminen ulkoiseksi luotto
luokituslaitokseksi ei saisi lisätä sulkeutumista markki
noilla, joita jo hallitsee kolme yritystä. EPV:n ja Euroopan
keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvien keskuspank
kien olisi prosessia helpottamatta tai sen vaatimustasoa
laskematta edistettävä luottoluokituslaitosten tunnusta
mista ulkoisiksi luottoluokituslaitoksiksi, jotta markkinat
avautuisivat muille yrityksille.

(99)

Tässä asetuksessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn
olisi kaikilta osin sovellettava yksilöiden suojelusta hen
kilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku
vuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (1) ja yksi
löiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorit
tamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va
paasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annet
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY)
No 45/2001 (2).

(100) Laitosten olisi pidettävä monipuolista likvidien varojen

varantoa, jota ne voisivat käyttää maksuvalmiustarpeisiin
vastaamiseen lyhytaikaisen maksuvalmiuskriisin aikana.
Koska ennakolta ei ole mahdollista varmuudella tietää,
mihin kunkin omaisuuslajin omaisuuseriin voi kohdistua
häiriöitä jälkikäteen, on asianmukaista edistää monipuo
lista ja korkealaatuista maksuvalmiuspuskuria, joka koos
tuu varojen eri luokista. Varojen keskittyminen ja liialli
nen riippuvuus markkinoiden maksuvalmiudesta aiheut
taa finanssialalle järjestelmäriskin, mitä olisi vältettävä.
Ensimmäisen tarkastelujakson aikana olisi siitä syystä
otettava huomioon laaja joukko korkealaatuisia varoja,
joita käytetään maksuvalmiusvaatimusta koskevan mää
ritelmän kehittämisessä. Kun laaditaan likvidien varojen
yhtenäistä määritelmää, ainakin valtion joukkovelkakirja
lainoja ja katettuja joukkolainoja, joilla käydään kauppaa

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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avoimilla markkinoilla ja joiden vaihto on jatkuvaa, olisi
voitava pitää varoina, joilla on erittäin korkea likvidiys ja
luottoluokka. Olisi myös asianmukaista sisällyttää pusku
riin 416 artiklan 1 kohdan a–c alakohtaa vastaavat varat
rajoituksetta. Likvidiä varantoa käyttäessään laitosten olisi
otettava käyttöön suunnitelma likvidien varojensa palaut
tamiseksi vaaditulle tasolle, ja toimivaltaisten viranomais
ten olisi varmistettava kyseisen suunnitelman ja sen täy
täntöönpanon riittävyys.

(101) Likvidien varojen varannon olisi aina oltava käytettävissä

likviditeetin ulosvirtausten kompensoimiseksi. Lyhytaikai
sen maksuvalmiuskriisin aikaiset maksuvalmiustarpeet
olisi määritettävä standardoidulla tavalla, joka varmistaa
terveen käytännön ja tasapuoliset toimintaedellytykset.
Olisi huolehdittava siitä, että standardoitu määritys ei
aiheuta tahattomia seurauksia rahoitusmarkkinoille, luo
tonannolle eikä talouskasvulle, minkä lisäksi olisi otettava
huomioon laitosten erilaiset liiketoiminta- ja sijoitusmallit
ja rahoitusympäristöt unionissa. Tätä varten maksuvalmi
usvaatimusta olisi seurattava tarkastelujakson aikana. Teh
tyjen havaintojen perusteella ja EPV:n antamiin kerto
muksiin tukeutuen komissiolla tulisi olla valta antaa de
legoituja säädöksiä yksityiskohtaisen ja yhdenmukaistetun
maksuvalmiusvaatimuksen käyttöön ottamiseksi kohtuul
lisessa ajassa unionissa. Maksuvalmiuden sääntelyn maa
ilmanlaajuisen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi
maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönottoa koskevan mah
dollisen delegoidun säädöksen olisi oltava vertailtavissa
maksuvalmiusvaatimuksen kanssa sellaisena kuin se on
esitetty BCBS:n likviditeettiriskin mittaamista, standardeja
ja valvontaa koskevassa lopullisessa kansainvälisessä ke
hyksessä, unionin ja kansalliset erityispiirteet huomioon
ottaen.

(102) Tätä varten EPV:n tulisi tarkastelujakson aikana tarkastella

uudelleen ja arvioida muun muassa sitä, onko 60 pro
sentin kynnysarvo likvidien varojen tasolla 1 asianmukai
nen, onko 75 prosenttia sisäänvirtauksen ylärajana ulos
virtauksista asianmukainen ja onko asianmukaista ottaa
käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 60 prosen
tin maksuvalmiusvaatimus, joka nousee asteittain 100
prosenttiin. EPV:n tulisi likvidien varojen varannon yh
denmukaisia määritelmiä arvioidessaan ja niistä raportoi
dessaan ottaa analyysinsä pohjaksi huomioon laadukkaita
likvidejä varoja (high quality liquid assets, HQLA) kos
keva Baselin pankkivalvontakomitean määritelmä unioni
ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen. EPV:n tulisi
määritellä ne valuutat, joiden likvidejä varoja Unioniin
sijoittautuneet laitokset tarvitsevat enemmän kuin niitä
on saatavilla kyseisessä valuutassa, ja sen tulisi myös
vuosittain tarkastella, olisiko sovellettava muun muassa
tässä asetuksessa määriteltyjä poikkeuksia. Lisäksi EPV:n
tulisi arvioida vuosittain, olisiko tällaisten poikkeusten ja
tässä asetuksessa jo määriteltyjen poikkeusten käyttöön
Unioniin sijoittautuneissa laitoksissa liitettävä lisäehtoja
tai olisiko nykyisiä ehtoja tarkistettava. EPV:n tulisi toi
mittaa analyysinsä tulokset vuotuisessa kertomuksessa
komissiolle.
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(103) EPV:n olisi tehokkuuden lisäämiseksi ja hallinnollisten

rasitteiden vähentämiseksi laadittava johdonmukainen ra
portointikehys ottaen huomioon maksuvalmiusvaatimuk
sia koskevat yhdenmukaiset vaatimukset, joita olisi sovel
lettava koko unionissa. Tätä varten EPV:n olisi laadittava
ilmoitusten yhdenmukaisia muotoja ja kehitettävä tieto
teknisiä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon tämän ase
tuksen sekä direktiivin 2013/36/EU säännökset. Laitosten
olisi noudatettava kansallisia raportointivaatimuksia, kun
nes maksuvalmiusvaatimuksia sovelletaan kokonaisuudes
saan.
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rakennemuutoksen erottamaton osa. Irlannin hallitus ta
kaa joukkovelkakirjat, jotka rahapoliittiset viranomaiset
ovat hyväksyneet vakuudeksi. Komission olisi tämän ase
tuksen nojalla hyväksymänsä maksuvalmiusvaatimuksen
määrittämistä koskevan delegoidun säädöksen osana tar
kasteltava siirtymämekanismeja sellaisten yhteisöjen, joilla
on unionin hyväksyntä valtiontuelle, liikkeeseenlaskemille
tai takaamille siirtokelpoisille varoille. Komission olisi
otettava huomioon, että maksuvalmiusvaatimukset tämän
asetuksen mukaisesti laskevien laitosten tulisi saada sisäl
lyttää NAMAn etuoikeusasemaltaan parhaat joukkovelka
kirjat joulukuuhun 2019 saakka varoina, joiden likvidiys
ja luottoluokka on erittäin korkea.

(104) EPV:n olisi yhdessä EJRK:n kanssa annettava ohjeita lik

vidien varojen käytön periaatteista stressitilanteessa.

(108) Vastaavasti Spanish Asset Management Companyn liik
(105) Laitokset eivät aina saa maksuvalmiustukea muilta sa

maan ryhmään kuuluvilta laitoksilta, kun niillä on vaike
uksia maksuvelvoitteidensa täyttämisessä. Toimivaltaisten
viranomaisten pitäisi kuitenkin tiukoin edellytyksin ja
kaikkien asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten
tapauskohtaisella sopimuksella voida vapauttaa yksittäiset
laitokset maksuvalmiusvaatimuksen soveltamisesta ja
asettaa niille konsolidointiin perustuva vaatimus, jotta
ne voivat hallita maksuvalmiuttaan keskitetysti ryhmän
tai alaryhmän tasolla.

(106) Vastaavasti kun vapautusta ei myönnetä, kahden samaan

ryhmään kuuluvan ja konsolidoidun valvonnan alaisen
laitoksen välisille likviditeetin virtauksille olisi maksuval
miusvaatimusten ollessa sitovia annettava sisään- ja ulos
virtauksia koskevat etuoikeutetut luokitukset ainoastaan
tapauksissa, joissa kaikki tarvittavat suojatoimet ovat käy
tössä. Tällaiset erityiset etuuskohtelut olisi määriteltävä
kapeasti ja niiden olisi oltava sidoksissa joukkoon tiuk
koja ja objektiivisia edellytyksiä. Tiettyyn ryhmän sisäi
seen virtaukseen sovellettava erityiskohtelu olisi saatava
aikaan menetelmillä, joissa käytetään objektiivisia kritee
reitä ja parametreja, jotta voidaan määrittää laitoksen ja
vastapuolen välisten sisään- ja ulosvirtausten erityiset ta
sot. Tehtyjen havaintojen perusteella ja EPV:n kertomuk
seen tukeutuen komissiolla olisi, tarvittaessa ja tämän
asetuksen mukaisesti antamansa delegoidun säädöksen
osana, oltava valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vah
vistetaan nämä erityiset ryhmän sisäiset kohtelut, mene
telmät ja niihin liittyvät objektiiviset kriteerit sekä kyseis
ten kriteerien arviointia koskevat yhteiset päätösmenette
lyt.

(107) Irlannissa kansallisen omaisuudenhoitoviraston (National

Asset Management Agency, NAMA) liikkeeseen laske
milla joukkovelkakirjalainoilla on erityinen merkitys Ir
lannin pankkisektorin elpymiselle ja jäsenvaltiot ovat an
taneet niiden liikkeeseen laskemiselle etukäteisen luvan,
samoin komissio on hyväksynyt ne valtionavuksi, jolla
tuetaan arvoltaan alentuneiden varojen poistamista tietty
jen luottolaitosten taseista. Tällaisten joukkovelkakirjojen
liikkeeseenlasku, jota komissio ja EKP tukevat siirtymäv
aiheen toimenpiteenä, on Irlannin pankkisektorin

keeseenlaskemilla velkakirjoilla on erityinen merkitys Es
panjan pankkisektorin elpymiselle. Ne ovat komission ja
EKP:n tukema siirtymävaiheen toimenpide ja erottamaton
osa Espanjan pankkisektorin rakennemuutosta. Koska nii
den liikkeeseenlasku on otettu huomioon rahoitusalan
politiikan ehdoista komission ja Espanjan viranomaisten
välillä 23 päivänä heinäkuuta 2012 tehdyssä yhteis
ymmärryspöytäkirjassa ja varojen siirto vaatii komission
hyväksynnän valtiontukitoimenpiteeksi, jolla tuetaan ar
voltaan alentuneiden varojen poistamista tiettyjen luotto
laitosten taseista, ja sikäli kuin Espanjan valtio takaa ne ja
rahapoliittiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne vakuu
deksi, komission olisi tämän asetuksen nojalla hyväksy
mänsä maksuvalmiusvaatimuksen määrittämistä koske
van delegoidun säädöksen osana tarkasteltava siirtymä
mekanismeja sellaisten yhteisöjen, joilla on unionin hy
väksyntä valtiontuelle, liikkeeseen laskemille tai takaa
mille siirtokelpoisille varoille. Komission olisi otettava
huomioon, että maksuvalmiusvaatimukset tämän asetuk
sen mukaisesti laskevien laitosten olisi saatava sisällyttää
Spanish Asset Management Companyn etuoikeusasemal
taan parhaat joukkovelkakirjat vähintään joulukuuhun
2023 saakka varoina, joiden likvidiys ja luottoluokka
on erittäin korkea.

(109) Komission olisi niiden kertomusten perusteella, jotka EPV

on velvollinen antamaan, ja laatiessaan maksuvalmiusvaa
timuksia koskevaa ehdotusta delegoiduksi säädökseksi
tarkasteltava myös, tulisiko Irlannin NAMAa tai Spanish
Asset Management Companya vastaavien oikeushenkilöi
den liikkeeseenlaskemille, etuoikeusasemaltaan parhaille
joukkovelkakirjoille, jotka on laadittu samaa tarkoitusta
varten ja joilla on erityinen merkitys jonkin muun jäsen
valtion pankkisektorin elpymiselle, myöntää tällainen
kohtelu, sikäli kuin asianomaisen jäsenvaltion keskushal
linto takaa ne ja rahapoliittiset viranomaiset ovat hyväk
syneet ne vakuudeksi.

(110) Kun EPV laatii lisäulosvirtauksen mittausmenetelmää kos

kevien teknisten sääntelystandardien luonnoksia, sen olisi
tarkasteltava aiempien ajanjaksojen tietoja koskevaa stan
dardimenetelmää osana sellaista mittausmenetelmää.
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(111) Siihen asti, kunnes pysyvän varainhankinnan vaatimus

(NSFR) otetaan käyttöön sitovana vähimmäisvaatimukse
na, laitosten olisi noudatettava yleistä varainhankintavel
voitetta. Yleinen varainhankintavelvoite ei saisi olla tie
tynlaista suhdelukua koskeva vaatimus. Jos ennen pysy
vän varainhankinnan vaatimuksen käyttöönottoa otetaan
kansallisen säännöksen muodossa vähimmäisvaatimuk
sena käyttöön pysyvän varainhankinnan vaatimus, laitos
ten olisi noudatettava tätä vähimmäisvaatimusta vastaa
vasti.

(112) Sen lisäksi, että laitosten olisi vastattava lyhtyaikaisiin

maksuvalmiustarpeisiin, niiden olisi myös otettava käyt
töön rahoitusrakenteet, jotka ovat vakaat pidemmällä ai
kavälillä. BCBS sopi joulukuussa 2010 siitä, että pysyvän
varainhankinnan vaatimuksesta (NSFR) tulee vähimmäis
vaatimus 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä ja että
se ottaa käyttöön tiukat raportointimenettelyt tämän vaa
timuksen kehityksen seuraamiseksi siirtymäkauden aikana
sekä tarkastelee edelleen näiden vaatimusten vaikutuksia
rahoitusmarkkinoihin, luotonantoon ja talouskasvuun ja
puuttuu tahattomiin seurauksiin, jos se on tarpeen. Näin
ollen BCBS sopi, että pysyvän varainhankinnan vaa
timusta seurataan tarkastelujakson aikana ja että siihen
sisällytetään uudelleentarkastelulauseke. Tässä yhteydessä
EPV:n olisi tässä asetuksessa edellytetyn raportoinnin
pohjalta arvioitava, millä tavoin pysyvän varainhankinnan
vaatimus olisi suunniteltava. EPV:n tekemän arvioinnin
perusteella komission olisi annettava Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle kertomus ja asianmukaiset ehdotukset,
jotta tällainen vaatimus voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen
2018 mennessä.

(113) Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien heikkoudet monissa

laitoksissa ovat omalta osaltaan lisänneet liiallista ja va
romatonta riskinottoa pankkialalla, mikä on johtanut yk
sittäisten laitosten konkursseihin ja järjestelmäongelmiin.

(114) Jotta voitaisiin helpottaa laitosten hallinnointi- ja ohjaus

käytäntöjen seurantaa ja parantaa markkinakuria, laitos
ten olisi julkistettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä.
Niiden ylinten hallintoelinten olisi hyväksyttävä ja julkis
tettava lausuma, jossa taataan yleisölle, että kyseiset jär
jestelmät ovat riittäviä ja tehokkaita.

(115) Jotta otetaan huomioon sisämarkkinoilla toimivien laitos

ten liiketoimintamallien moninaisuus, tiettyjä pitkän aika
välin rakenteellisia vaatimuksia, kuten pysyvän varainhan
kinnan vaatimusta ja vähimmäisomavaraisuusastetta, olisi
tutkittava tarkasti, jotta voidaan edistää erilaisia hyviä
pankkitoiminnan rakenteita, jotka ovat hyödyttäneet ja
joiden pitäisi edelleen hyödyttää unionin taloutta.

(116) Kotitalouksille ja yrityksille tarkoitettujen rahoituspalvelu

jen jatkuva tarjoaminen edellyttää vakaata rahoitusraken
netta. Monissa jäsenvaltioissa pankkiperustaisten rahoitus
järjestelmien pitkäaikaisen rahoituksen virrat voivat
yleisesti olla ominaispiirteiltään erilaisia kuin vastaavat
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rahoitusvirrat muilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi
jäsenvaltioissa on voinut kehittyä erityisiä rahoitusraken
teita, jotka tarjoavat vakaata rahoitusta pitkän aikavälin
investointeihin, muun muassa likviditeettiä kanavoivia
hajautettuja pankkitoiminnan rakenteita tai erityisiä kiin
nitysvakuudellisia arvopapereita, joilla käydään kauppaa
korkean likviditeetin markkinoilla tai jotka ovat pitkän
aikavälin sijoittajien suosima sijoituskohde. Näitä raken
teellisia tekijöitä olisi tarkasteltava huolellisesti. Tämän
vuoksi on erittäin tärkeää, että kansainvälisten vaatimus
ten viimeistelyn jälkeen EPV ja EJRK arvioivat tässä ase
tuksessa edellytetyn raportoinnin pohjalta, millä tavoin
pysyvän varainhankinnan vaatimus olisi suunniteltava,
kun otetaan täysin huomioon rahoitusrakenteiden moni
naisuus unionin pankkimarkkinoilla.

(117) Jotta voitaisiin varmistaa, että omien varojen määrä ja

arvonoikaisut, joita sovelletaan omien varojen määritel
mään kaikkialla unionissa sekä tässä asetuksessa vahvis
tettuun omien varojen määritelmään, lähentyvät vähitel
len siirtymäkauden aikana, tässä asetuksessa asetettujen
omien varojen vaatimusten käyttöönoton olisi oltava as
teittaista. On ensisijaisen tärkeää varmistaa, että asteittai
nen käyttöönotto sopii yhteen niiden parannusten kans
sa, joita jäsenvaltiot ovat äskettäin tehneet vaadittuihin
omien varojen määriin ja käyttämäänsä omien varojen
määritelmään. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten
olisi siirtymäkauden aikana päätettävä määritettyjä ala- ja
ylärajoja noudattaen, kuinka nopeasti tässä asetuksessa
edellytetty omien varojen määrä ja arvonoikaisut olisi
otettava käyttöön.

(118) Jotta voitaisiin sujuvoittaa siirtymistä jäsenvaltioissa nyky

ään sovelletuista erilaisista arvonoikaisuista tässä asetuk
sessa vahvistettuihin arvonoikaisuihin, toimivaltaisten vi
ranomaisten olisi voitava siirtymäkauden aikana vaatia
edelleen, että laitokset tekevät rajoitetussa määrin omiin
varoihin arvonoikaisuja, jotka poikkeavat tästä asetukses
ta.

(119) Sen varmistamiseksi, että laitoksilla on riittävästi aikaa

mukautua uusiin vaadittuihin omien varojen määriin ja
uuteen omien varojen määritelmään, tietyt pääomainst
rumentit, jotka eivät vastaa tässä asetuksessa vahvistettua
omien varojen määritelmää, olisi poistettava asteittain
käytöstä 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulu
kuuta 2021 välisenä aikana. Lisäksi tietyt valtioiden tukiinstrumentit olisi hyväksyttävä kokonaan omiin varoihin
määräajaksi. Myös direktiivin 2006/48/EY kansallisten
täytäntöönpanosäännösten nojalla omiksi varoiksi katsot
tuihin eriin liittyvät ylikurssirahastot olisi tietyissä olosuh
teissa katsottava ydinpääomaksi (CET1).

(120) Julkistamisvaatimukset olisi otettava asteittain käyttöön,

jotta säännöt, joissa laitosten edellytetään antavan mark
kinatoimijoille tarkat ja kattavat tiedot kunkin laitoksen
riskiprofiilista, yhtenäistyisivät vähitellen.
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(121) Jotta voitaisiin ottaa huomioon markkinakehitys ja tämän

asetuksen soveltamisesta saatu kokemus, komission olisi
annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kerto
mukset ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joissa käsi
tellään pääomavaatimusten mahdollisia vaikutuksia suh
dannekiertoon, omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät
katettuihin joukkolainoihin, sekä suuria asiakasriskejä,
maksuvalmiusvaatimuksia, velkaantumista, siirrettyyn
luottoriskiin liittyviä vastuita, vastapuoliriskiä ja alkupe
räisen hankintahinnan menetelmää, vähittäisvastuita, hy
väksyttävien omien varojen määritelmää ja tämän asetuk
sen soveltamistasoa.
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vaatimuksia, jotka koskevat vastapuoliriskin käsittelyä,
standardimenetelmää ja IRB-menetelmää, luottoriskin vä
hentämistä, arvopaperistamista, operatiivista riskiä, mark
kinariskiä, maksuvalmiutta, velkaantumista ja julkistamis
ta, jotta voitaisiin ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden,
tilinpäätösstandardien tai unionin oikeuden kehitys taikka
valvontakäytäntöjen ja riskienmittauksen lähentyminen
sekä direktiivin 2004/39/EY soveltamisalaan liittyvien eri
laisten kysymysten uudelleentarkastelun tulokset.

(125) Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa Euroopan
(122) Luottolaitoksia koskevien oikeudellisten puitteiden ensisi

jaisena tarkoituksena olisi oltava reaalitaloudelle elintär
keiden palvelujen toiminnan varmistaminen ja moraalin
heikkenemisen vaaran rajoittaminen. Vähittäis- ja inves
tointipankkitoiminnan rakenteellinen erottaminen pank
kiryhmän sisällä voisi olla yksi keskeinen väline tämän
tavoitteen tukemiseen. Millään nykyisen sääntelykehyksen
säännöksellä ei saisi siksi estää ryhtymästä toimenpitei
siin, joilla tällainen erottaminen toteutetaan. Komissiota
olisi vaadittava analysoimaan rakenteellista erottamista
unionissa ja antamaan Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle kertomus, johon liittyy tarvittaessa lainsäädäntöeh
dotuksia.

(123) Vastaavasti tallettajien suojelemiseksi ja rahoitusvakauden

säilyttämiseksi jäsenvaltioiden tulisi myös voida toteuttaa
rakennetoimenpiteitä, joilla asianomaisessa jäsenvaltiossa
toimiluvan saaneet luottolaitokset velvoitetaan vähentä
mään erilaisiin oikeushenkilöihin liittyviä vastuitaan toi
mintojensa mukaan mutta riippumatta siitä, missä kysei
set toiminnot sijaitsevat. Koska tällaisilla toimenpiteillä
voi kuitenkin olla sisämarkkinoita pirstaloivia negatiivisia
vaikutuksia, niitä olisi hyväksyttävä vain tiukoin edelly
tyksin, kunnes tuleva säädös, jolla yhdenmukaistetaan
selkeästi tällaiset menettelyt, tulee voimaan.

(124) Tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten täsmentämi

seksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan no
jalla säädöksiä tähän asetukseen tehtävistä teknisistä mu
kautuksista, joilla selvennetään määritelmiä tämän asetuk
sen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi tai
joilla otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys,
joilla yhtenäistetään terminologiaa ja puitemääritelmiä
asiaa koskevien myöhempien säädösten kanssa; joilla mu
kautetaan omia varoja koskevia asetuksen säännöksiä vas
taamaan tilinpäätösstandardien tai unionin lainsäädännön
kehitystä tai valvontakäytäntöjen lähentymistä, joilla laa
jennetaan vastuuryhmiä koskevaa luetteloa, jotta standar
dimenetelmässä ja IRB-menetelmässä voitaisiin ottaa huo
mioon rahoitusmarkkinoiden kehitys, joilla mukautetaan
tiettyjä näiden vastuuryhmien kannalta olennaisia määriä
inflaation vaikutusten huomioon ottamiseksi; joilla mu
kautetaan taseen ulkopuolisten erien luetteloa ja luokitte
lua, sekä mukautetaan erityissäännöksiä ja teknisiä

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan no
jalla säädöksiä, joissa säädetään tämän asetuksen mukai
sen omien varojen määrän tai riskipainojen tilapäisestä
pienentämisestä erityisolosuhteiden ottamiseksi huomi
oon; joilla selvennetään tiettyjen vastuiden rajaamista
tässä asetuksessa annettujen suuria asiakasriskejä koske
vien säännösten soveltamisalan ulkopuolelle; joilla täs
mennetään määrät, joita käytetään laskettaessa kaupan
käyntivarastoon liittyviä pääomavaatimuksia, jotta voi
daan ottaa huomioon talous- ja rahoitusalan kehitys;
joilla mukautetaan sellaisten sijoituspalveluyritysten luok
kia, joilla on oikeus tiettyihin vaadittuja omien varojen
määriä koskeviin poikkeuksiin, jotta voidaan ottaa huo
mioon rahoitusmarkkinoiden kehitys; joilla selvennetään
vaatimusta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksillä on ol
tava omia varoja yksi neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä
yleiskustannuksista, jotta voidaan varmistaa tämän ase
tuksen yhdenmukainen soveltaminen; joilla määritetään
omien varojen osatekijät, joista olisi tehtävä vähennyksiä,
jotka koskevat laitoksen omistusosuuksia asianomaisten
yhteisöjen instrumenteista; joilla otetaan käyttöön uusia
siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat vakuutusmatemaattis
ten voittojen ja tappioiden käsittelyä mitattaessa laitosten
etuuspohjaisia eläkevelkoja. On erityisen tärkeää, että ko
missio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuu
lemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoi
tuja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistetta
va, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tarvit
tavat asiakirjat samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asian
mukaisesti.

(126) Euroopan

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklaa koskevan julistuksen N:o 39 mukaisesti ko
mission tulisi vakiintuneen käytännön mukaisesti jatkaa
jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista
valmistellessaan sellaisia rahoituspalvelualaa koskevia sää
döksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla.

(127) Rahoituspalvelujen teknisillä standardeilla olisi varmistet

tava yhdenmukaistaminen, yhtenäiset edellytykset sekä
tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen suoja
koko unionissa. Koska EPV:llä on pitkälle menevää eri
tyisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista an
taa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luon
nokset sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpa
nostandardeiksi, joihin ei liity toimintapoliittisia valintoja.
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EPV:n olisi varmistettava tehokkaat hallinto- ja raportoin
tiprosessit teknisiä standardeja laatiessaan. Ilmoitusten
muotojen olisi oltava oikeassa suhteessa laitosten toimin
nan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.

(128) Komission olisi hyväksyttävä Euroopan unionin toimin

nasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoi
duilla säädöksillä sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010
10–14 artiklan mukaisesti EPV:n laatimat teknisten sään
telystandardien luonnokset, jotka koskevat keskinäisiä yh
tiöitä, osuuskuntia, säästöpankkeja tai vastaavia laitoksia,
tiettyjä omien varojen instrumentteja, arvonoikaisuja,
omista varoista tehtäviä vähennyksiä, toissijaisten omien
varojen instrumentteja, vähemmistöosuuksia, pankkitoi
minnan oheispalveluja, luottoriskioikaisun käsittelyä,
maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, tappio-osuutta,
omaisuuserien riskipainotuksen menetelmiä, valvontakäy
täntöjen lähentymistä, maksuvalmiutta sekä omia varoja
koskevia siirtymäjärjestelyjä. On erityisen tärkeää, että
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission ja EPV:n
olisi varmistettava, että kaikki kyseiset laitokset voivat
soveltaa näitä standardeja ja vaatimuksia oikeassa suh
teessa laitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja mo
nimuotoisuuteen nähden.
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määräaikaa, jonka kuluessa Euroopan parlamentti ja neu
vosto voivat vastustaa teknistä sääntelystandardia, jos ko
missio hyväksyy teknisen sääntelystandardin, joka on
sama kuin EPV:n toimittama luonnos, olisi tarvittaessa
jatkettava yhdellä kuukaudella. Lisäksi komission tulisi
pyrkiä hyväksymään tekniset sääntelystandardit hyvissä
ajoin, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat to
teuttaa täysimääräisen tarkastelun, ottaen huomioon tek
nisten sääntelystandardien määrän ja monimutkaisuuden
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston työjärjestysten
yksityiskohdat, työskentelyaikataulun ja kokoonpanon.

(132) Läpinäkyvyyden korkean tason varmistamiseksi EPV:n

olisi pantava toimeen kuulemisia, jotka liittyvät tässä ase
tuksessa tarkoitettujen teknisten standardien luonnoksiin.
EPV:n ja komission olisi ryhdyttävä laatimaan tässä ase
tuksessa tarkoitettuja, maksuvalmiusvaatimuksia ja vel
kaantumista koskevia kertomuksiaan mahdollisimman
pian.

(133) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen

(129) Joidenkin tässä asetuksessa säädettyjen delegoitujen sää

dösten, kuten maksuvalmiusvaatimusta koskevan delegoi
dun säädöksen, täytäntöönpanolla voi olla potentiaalisesti
merkittävä vaikutus valvottuihin laitoksiin ja reaalitalou
teen. Komission olisi varmistettava, että Euroopan parla
mentille ja neuvostolle tiedotetaan aina asianmukaisesti
tärkeistä kansainvälisen tason tapahtumista ja ajankohtai
sista komission näkökannoista jo ennen delegoitujen sää
dösten julkaisemista.

täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä ylei
sistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsen
valtiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (1)
mukaisesti,

(134) Euroopan

(130) Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroo

pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä sekä asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti teknisiä EPV:n ke
hittämiä täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat kon
solidointia, yhteisiä päätöksiä, raportointia, julkistamista,
kiinteistövakuudellisia saamisia, riskienarviointia, omai
suuserien riskipainotuksen menetelmiä, riskipainoja ja
tiettyjen vastuiden määrittelyä, optioiden ja warranttien
käsittelyä, oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä ja
ulkomaanvaluuttoja koskevia positioita, sisäisten mallien
käyttöä, velkaantumista ja taseen ulkopuolisia eriä.

(131) Ottaen huomioon niiden tämän asetuksen nojalla hyväk

syttävien teknisten sääntelystandardien yksityiskohdat ja
lukumäärän, jotka hyväksytään tämän asetuksen nojalla,

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
345 artiklan, jossa määrätään, että perussopimuksilla ei
puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin, mu
kaisesti tämä asetus ei suosi eikä syrji sen soveltamisalaan
kuuluvia omistusoikeuden muotoja.

(135) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY)

N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja hän on
antanut lausunnon (2).

(136) Asetus (EU) N:o 648/2012 olisi sen vuoksi muutettava,
(1) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(2) EUVL C 175, 19.6.2012, s. 1.
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4 artikla

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

Määritelmät
ENSIMMÄINEN OSA

1.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

YLEISET SÄÄNNÖKSET
I OSASTO
KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1) 'luottolaitoksella' yritystä, joka liiketoimintanaan vastaan
ottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia va
roja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

1 artikla
Soveltamisala
Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt yleisistä
vakavaraisuusvaatimuksista, jotka direktiivin 2013/36/EU nojalla
valvottavien laitosten on täytettävä seuraavien seikkojen osalta:

a) omien varojen vaatimukset, jotka liittyvät luottoriskin, mark
kinariskin, operatiivisen riskin ja toimitusriskin täysin kvan
tifioitaviin, yhdenmukaisiin ja standardoituihin osatekijöihin;

2) 'sijoituspalveluyrityksellä' direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan
1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä henkilöä, jota koskee
mainitussa direktiivissä asetetut vaatimukset, lukuun otta
matta kuitenkaan

a) luottolaitoksia;

b) paikallisia yrityksiä;
b) vaatimukset, joilla rajoitetaan suuria asiakasriskejä;

c) 460 artiklassa tarkoitetun delegoidun säädöksen tultua voi
maan maksuvalmiusvaatimukset, jotka liittyvät likviditeetti
riskin täysin kvantifioitaviin, yhdenmukaisiin ja standardoi
tuihin osatekijöihin;

d) a, b ja c alakohtaan ja velkaantumiseen liittyvät raportointi
vaatimukset;

c) yrityksiä, joilla ei ole toimilupaa tarjota direktiivin
2004/39/EY liitteessä I olevan B osan 1 alakohdassa
tarkoitettua oheispalvelua ja jotka tarjoavat ainoastaan
yhtä tai useampaa mainitun direktiivin liitteessä I ole
van A osan 1, 2, 4 ja 5 alakohdassa lueteltua sijoitus
palvelua tai -toimintaa ja joilla ei ole lupaa pitää hal
lussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita ja joilla
ei sen vuoksi voi koskaan olla velkaa kyseisille asiak
kailleen;'

3) 'laitoksella' luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä;

e) julkistamisvaatimukset.

Tällä asetuksella ei säännellä julkistamisvaatimuksia, joita toimi
valtaiset viranomaiset soveltavat laitosten vakavaraisuuden sään
telyn ja valvonnan alalla direktiivin 2013/36/EU mukaisesti.

2 artikla
Valvontavaltuudet
Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisilla
viranomaisilla on oltava direktiivissä 2013/36/EU säädetyt val
tuudet ja niiden on noudatettava mainitussa direktiivissä sää
dettyjä menettelyjä.

3 artikla

4) 'paikallisella yrityksellä' yritystä, joka käy kauppaa omaan
lukuunsa futuuri-, optio- tai muilla johdannaismarkki
noilla ja käteismarkkinoilla ainoana tarkoituksenaan posi
tioiden suojaaminen johdannaismarkkinoilla tai joka käy
kauppaa toisten kyseisillä markkinoilla toimivien jäsenten
lukuun ja jonka samojen markkinoiden määritysosapuolet
ovat taanneet, kyseisten markkinoiden määritysosapuolten
ollessa vastuussa tällaisen yrityksen tekemien sopimusten
täytäntöönpanosta;

5) 'vakuutusyrityksellä' vakuutus- ja jälleenvakuutustoimin
nan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marras
kuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (1) 13 artiklan 1
alakohdassa määriteltyä vakuutusyritystä;

Laitosten soveltamat tiukemmat vaatimukset
Tämä asetus ei estä laitoksia pitämästä hallussaan omia varoja ja
niiden komponentteja enemmän kuin tässä asetuksessa edelly
tetään tai soveltamasta tiukempia toimenpiteitä kuin tässä ase
tuksessa edellytetään.

6) 'jälleenvakuutusyrityksellä' direktiivin 2009/138/EY 13 ar
tiklan 4 alakohdassa määriteltyä jälleenvakuutusyritystä;
(1) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.
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7) 'yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä' (collec
tive investment undertaking, CIU) siirtokelpoisiin arvopa
pereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa
yritystä (yhteissijoitusyritys), joka on määritelty siirtokel
poisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimin
taa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit
tamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (1) 1 ar
tiklan 2 kohdassa, mukaan lukien jollei toisin säädetä
kolmansien maiden yhteisöt, jotka harjoittavat samankal
taista toimintaa, joiden vakavaraisuutta valvotaan unionin
oikeuden tai sellaisen kolmannen maan oikeuden mukai
sesti, jonka soveltamat vakavaraisuusvalvonta- ja sääntely
vaatimukset vastaavat vähintään unionin soveltamia vaa
timuksia, tai vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on mää
ritelty vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2011/61/EU (2) 4 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa, taikka unionin ulkopuolelle sijoittautunutta
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on määritelty maini
tun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;
8) 'julkisyhteisöllä ja julkisoikeudellisella laitoksella' yleishyö
dyllistä hallintoelintä, joka vastaa toiminnastaan keskus
hallinnolle, aluehallinnolle tai paikallisviranomaisille, tai
viranomaisille, jotka hoitavat samoja tehtäviä kuin aluehal
linto ja paikallisviranomaiset, tai keskushallinnon, aluehal
linnon tai paikallisviranomaisten omistamaa tai perusta
maa ja järjestämää yleishyödyllistä yritystä, jolla on erilli
set takuujärjestelyt, ja niihin voivat kuulua myös julkisesti
valvotut lainmukaiset itsehallintoelimet;
9) 'ylimmällä hallintoelimellä' direktiivin 2013/36/EU 3 artik
lan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä ylintä hallinto
elintä;
10) 'toimivalla johdolla' direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1
kohdan 9 alakohdassa määriteltyä toimivaa johtoa;
11) 'järjestelmäriskillä' direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1
kohdan 10 alakohdassa määriteltyä järjestelmäriskiä;
12) 'malliriskillä' direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan
11 alakohdassa määriteltyä malliriskiä;
13) 'alullepanijalla' yhteisöä, joka:

a) on osallistunut joko itse tai suoraan tai välillisesti sii
hen etuyhteydessä olevien yhteisöjen kautta alkuperäi
seen sopimukseen, jonka perusteella velallisen tai mah
dollisen velallisen sellaiset velvoitteet tai mahdolliset
velvoitteet, joihin liittyvä omaisuuserä arvopaperiste
taan, ovat syntyneet; tai
(1) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
(2) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.
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b) hankkii kolmannen osapuolen omaisuuserät omaan lu
kuunsa ja arvopaperistaa ne;
14) 'järjestäjällä' sellaista muuta laitosta kuin alullepanevaa lai
tosta, joka järjestää omaisuusvakuudellisen yritystodistus
ohjelman tai muun arvopaperistamisjärjestelmän, jonka
kautta kolmansilta yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja
hoitaa sitä;
15) 'emoyrityksellä'
a) direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua
emoyritystä;
b) direktiivin 2013/36/EU VII osaston 3 ja 4 luvun II
jaksoa sekä VIII osastoa ja tämän asetuksen viidettä
osaa sovellettaessa direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua yritystä ja kaikkia yrityksiä,
joilla on tosiasiassa määräävä vaikutusvalta toiseen yri
tykseen;
16) 'tytäryrityksellä'
a) direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua
tytäryritystä;
b) direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettua tytäryritystä ja kaikkia yrityksiä, joihin emoyri
tyksellä on tosiasiassa määräävä vaikutusvalta.
Tytäryritysten kaikkien tytäryritysten katsotaan myös ole
van sen yrityksen tytäryrityksiä, joka on niiden alkuperäi
nen emoyritys;
17) 'sivuliikkeellä' liiketoimipaikkaa, joka on laitoksesta oike
udellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan suoraan
kaikkia tai joitain laitosten liiketoimintaan olennaisesti
kuuluvia toimia;
18) 'oheispalveluyrityksellä' yritystä, jonka pääasiallisessa lii
ketoiminnassa on kyse kiinteistöjen hallinnasta tai hoidos
ta, tietopalvelujen hoidosta tai muusta vastaavasta toimin
nasta, jonka ominaispiirteenä on, että se on yhden tai
useamman laitoksen toimintaa avustavaa;
19) 'omaisuudenhoitoyhtiöllä' direktiivin 2002/87/EY 2 artik
lan 5 kohdassa määriteltyä omaisuudenhoitoyhtiötä ja di
rektiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa,
mukaan lukien ellei toisin säädetä kolmansien maiden
yhteisöt, jotka harjoittavat samankaltaista toimintaa ja
jotka ovat sellaisen kolmannen maan lakien alaisia, jonka
soveltamat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vastaavat vä
hintään unionin soveltamia vaatimuksia;
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20) 'rahoitusalan holdingyhtiöllä' rahoituslaitosta, jonka tytä
ryritykset ovat yksinomaan tai pääasiallisesti laitoksia tai
rahoituslaitoksia, jolloin vähintään yhden tällaisista tytäry
rityksistä on oltava laitos, ja joka ei ole rahoitusalan se
kaholdingyhtiö;

27.6.2013

27) 'finanssialan yhteisöllä' mitä tahansa seuraavista:
a) laitosta;
b) rahoituslaitosta;

21) 'rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä' direktiivin 2002/87/EY
2 artiklan 15 kohdassa määriteltyä rahoitusalan sekahol
dingyhtiötä;

c) oheispalveluyritystä, joka on sisällytetty laitoksen kon
solidoituun rahoitusasemaan;
d) vakuutusyritystä;

22) 'monialan holdingyhtiöllä' emoyritystä, joka on muu kuin
rahoitusalan holdingyhtiö, laitos tai rahoitusalan sekahol
dingyhtiö ja jonka tytäryrityksistä vähintään yksi on laitos;

e) kolmannen maan vakuutusyritystä;
f) jälleenvakuutusyritystä;

23) 'kolmannen
maan
vakuutusyrityksellä'
direktiivin
2009/138/EY 13 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä kol
mannen maan vakuutusyritystä;

g) kolmannen maan jälleenvakuutusyritystä;
h) vakuutusholdingyhtiötä;

24) 'kolmannen maan jälleenvakuutusyrityksellä' direktiivin
2009/138/EY 13 artiklan 6 alakohdassa määriteltyä kol
mannen maan jälleenvakuutusyritystä;

25) 'kolmannen maan tunnustetulla sijoituspalveluyrityksellä'
yritystä, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a) se kuuluisi sijoituspalveluyrityksen määritelmän piiriin,
jos se olisi sijoittautunut unioniin;

i) monialan holdingyhtiötä;
j) sekavakuutushallintayhtiötä, siten se on määritelty di
rektiivin 2009/138 212 artiklan 1 kohdan g alakoh
dassa;
k) yritystä, joka jätetään direktiivin 2009/138/EY sovelta
misalan ulkopuolelle mainitun direktiivin 4 artiklan
mukaisesti;
l) kolmannen maan yritystä, jonka päätoimiala on verrat
tavissa a–k alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen toimi
alaan;

b) sillä on toimilupa kolmannessa maassa;

c) siihen sovelletaan ja se noudattaa vakavaraisuussääntö
jä, joita toimivaltaiset viranomaiset pitävät vähintään
yhtä ankarina kuin tässä asetuksessa tai direktiivissä
2013/36/EU vahvistettuja sääntöjä;

26) 'rahoituslaitoksella' yritystä, joka ei ole laitos ja jonka pää
asiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia tai har
joittaa yhtä tai useampaa direktiivin 2013/36/EU liitteessä
I olevassa 2–12 ja 15 kohdassa lueteltua toimintaa, mu
kaan lukien maksupalveluista sisämarkkinoilla (1) 13 päi
vänä marraskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissä 2007/64/EY tarkoitetut rahoi
tusalan holdingyhtiöt, rahoitusalan sekaholdingyhtiöt ja
maksulaitokset sekä omaisuudenhoitoyhtiöt mutta poislu
kien vakuutusholdingyhtiöt ja direktiivin 2009/138
212 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritellyt sekava
kuutushallintayhtiöt;
(1) EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.

28) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla laitoksella' jäsen
valtiossa toimivaa laitosta, jolla on tytäryrityksenä laitos
tai rahoituslaitos, tai jolla on omistusyhteys tällaiseen lai
tokseen tai rahoituslaitokseen, ja joka ei ole itse toisen
samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytär
yritys tai samassa jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan
holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryri
tys;
29) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla laitoksella' jäsenvaltiossa
emoyrityksenä toimivaa laitosta, joka ei ole minkään toi
sen jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen
tytäryritys eikä minkään jossakin jäsenvaltiossa perustetun
rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdin
gyhtiön tytäryritys;
30) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan hol
dingyhtiöllä' rahoitusalan holdingyhtiötä, joka ei ole itse
minkään samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitok
sen tytäryritys tai samassa jäsenvaltiossa perustetun rahoi
tusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön
tytäryritys;
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31) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyh
tiöllä' jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan
holdingyhtiötä, joka ei ole minkään jossakin jäsenvaltiossa
toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys eikä minkään jos
sakin jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
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b) määräysvalta;
c) molemmat tai kaikki ovat määräysvallan kautta pysy
västi sidoksissa samaan kolmanteen henkilöön;
39) 'asiakaskokonaisuudella' seuraavia:

32) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan seka
holdingyhtiöllä' rahoitusalan sekaholdingyhtiötä, joka ei
ole itse minkään samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saa
neen laitoksen tytäryritys tai samassa jäsenvaltiossa perus
tetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekahol
dingyhtiön tytäryritys;

33) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdin
gyhtiöllä' jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa rahoitus
alan sekaholdingyhtiötä, joka ei ole minkään jossakin jä
senvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys tai
minkään jossakin jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan
holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryri
tys;

34) 'keskusvastapuolella' asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artik
lan 1 alakohdassa määriteltyä keskusvastapuolta;

35) 'omistusyhteydellä' yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöi
den tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun
neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY (1) 17 artiklan
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua omistusyhteyttä tai
suoraa tai välillistä vähintään 20 prosentin omistusosuutta
yrityksen äänioikeudesta tai pääomasta;

36 'huomattavalla omistusosuudella' suoraa tai välillistä omis
tusosuutta yrityksessä, kun tämä osuus on vähintään 10
prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista tai kun sen no
jalla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti kyseisen yri
tyksen johtamiseen;

37) 'määräysvallalla' emoyrityksen ja tytäryrityksen välistä si
dosta, siten kuin se on määritelty direktiivin 83/349/ETY
1 artiklassa tai tilinpäätösstandardeissa, joita laitokseen
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, taikka
samankaltaista luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja
yrityksen välistä sidosta;

38) 'läheisellä sidonnaisuudella' tilannetta, jossa kahden tai
useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vä
lillä on jokin seuraavista sidossuhteista:

a) omistusyhteys, kun hallussa pidetään suoraan tai välil
lisesti määräysvallan kautta vähintään 20 prosenttia
yrityksen äänioikeuksista tai pääomasta;
(1) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

a) kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, jotka, jollei toisin osoiteta, muodostavat yh
den riskikokonaisuuden, koska yhdellä niistä on suo
raan tai välillisesti määräysvalta toiseen tai toisiin näh
den;
b) kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, joilla ei ole toisiinsa nähden mitään määräys
valtaa a alakohdan mukaisesti, mutta joita on pidettävä
riskin kannalta kokonaisuutena sen vuoksi, että niiden
välillä on sellainen sidossuhde, että on todennäköistä,
että jos yhdellä niistä on taloudellisia ongelmia, erityi
sesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia, niin toisella tai kai
killa muilla on todennäköisesti myös rahoitus- tai mak
suvaikeuksia.
Sen estämättä mitä a ja b alakohdassa säädetään, jos kes
kushallinnolla on suora määräysvalta tai suora keskinäi
nen sidossuhde yhteen tai useampaan luonnolliseen hen
kilöön tai oikeushenkilöön, kokonaisuuden, joka muodos
tuu keskushallinnosta ja kaikista niistä luonnollisista hen
kilöistä ja oikeushenkilöistä, joihin keskushallinnolla on
suora tai välillinen määräysvalta a alakohdan mukaisesti
tai joihin sillä on keskinäinen sidossuhde b alakohdan
mukaisesti, voidaan katsoa olevan muu kuin asiakaskoko
naisuus. Sen sijaan keskushallinnosta ja muista luonnol
lista henkilöistä tai oikeushenkilöistä muodostuvan asia
kaskokonaisuuden olemassaoloa voidaan arvioida erikseen
kunkin sellaisen henkilön osalta, johon keskushallinnolla
on suora määräysvalta a alakohdan mukaisesti tai jolla on
sen kanssa suora keskinäinen sidossuhde b alakohdan
mukaisesti, ja kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden
ja oikeushenkilöiden osalta, joihin kyseisellä henkilöllä on
määräysvalta a alakohdan mukaisesti tai jotka ovat sidos
suhteessa kyseiseen henkilöön b alakohdan mukaisesti,
keskushallinto mukaan lukien. Sama pätee aluehallintoihin
tai paikallisviranomaisiin, joihin sovelletaan 115 artiklan 2
kohtaa;
40) 'toimivaltaisella viranomaisella' viranomaista tai elintä,
joka virallisesti tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä
ja jolle annetaan kansallisessa lainsäädännössä toimivalta
valvoa laitoksia kyseisessä jäsenvaltiossa toimivan valvon
tajärjestelmän osana;
41) 'konsolidointiryhmän valvojalla' toimivaltaista viranomais
ta, joka vastaa EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten
konsolidoidusta valvonnasta sekä EU:ssa emoyrityksenä
toimivien rahoitusalan holdingyhtiöiden tai EU:ssa emoy
rityksenä toimivien rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden
määräysvallassa olevien laitosten konsolidoidusta valvon
nasta;
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42) 'toimiluvalla' viranomaisten missä tahansa muodossa anta
maa asiakirjaa, jolla annetaan lupa liiketoiminnan harjoit
tamiseen;
43) 'kotijäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa laitokselle on myön
netty toimilupa;
44) 'vastaanottavalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa laitok
sella on sivuliike tai jossa se tarjoaa palveluja;
45) 'EKPJ:n keskuspankeilla' Euroopan keskuspankkijärjestel
män (EKPJ) jäseninä olevia kansallisia keskuspankkeja ja
Euroopan keskuspankkia (EKP);
46) 'keskuspankeilla' EKPJ:n keskuspankkeja ja kolmansien
maiden keskuspankkeja;
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Edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut välineet ovat ra
hoitusvälineitä vain, jos niiden arvo johdetaan niiden koh
de-etuutena olevan rahoitusvälineen tai muun kohde-etuu
tena olevan erän hinnasta tai kohde-etuutena olevasta ko
rosta tai indeksistä;

51) 'perustamispääomalla' omien varojen määrää ja tyyppejä,
jotka vahvistetaan luottolaitosten osalta direktiivin
2013/36/EU 12 artiklassa ja sijoituspalveluyritysten osalta
kyseisen direktiivin IV osastossa;

52) 'operatiivisella riskillä' riittämättömistä tai epäonnistu
neista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä ja järjestelmistä
tai ulkoisista tapahtumista aiheutuvan tappion riskiä, mu
kaan luettuna oikeudellinen riski;

47) 'konsolidoidulla asemalla' asemaa, joka syntyy sovelta
malla tämän asetuksen vaatimuksia ensimmäisen osan II
osaston 2 luvun mukaisesti yhteen laitokseen siten kuin
kyseinen laitos muodostaisi yhdessä yhden tai useamman
yhteisön kanssa yhden ainoan laitoksen;

53) 'laimentumisriskillä' sitä riskiä, että saamisen määrä supis
tuu velalliselle myönnettävien käteisluottojen tai muiden
kuin käteisluottojen kautta;

48) ilmauksella 'konsolidoinnin perusteella' ilmausta konsoli
doidun aseman perusteella;

54) 'maksukyvyttömyyden todennäköisyydellä (probability of
default, PD)' vastapuolen maksukyvyttömyyden todennä
köisyyttä yhden vuoden aikana;

49) ilmauksella 'alakonsolidointiryhmän tasolla' ilmausta
emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoitusalan holdingyh
tiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun
aseman perusteella, lukuun ottamatta yhteisöjen alaryh
mää, tai sellaisen emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoi
tusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön
konsolidoidun aseman perusteella, joka ei ole perimmäi
nen emoyrityksenä toimiva laitos, rahoitusalan holdingyh
tiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
50) 'rahoitusvälineellä'
a) sopimusta, joka synnyttää yhdelle osapuolelle rahoitus
varoihin kuuluvan erän ja samalla toiselle osapuolelle
rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen rahoitusvä
lineen;

55) 'tappio-osuudella (loss given default, LGD)' vastapuolen
maksukyvyttömyyden aiheuttaman tappion suhdetta vas
tuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä;

56) 'luottovasta-arvokertoimella (conversion factor, CF)' las
kentahetkellä nostettavissa olevan luottolimiitin ja siitä
maksukyvyttömyyshetkellä nostettuna olevan määrän suh
detta, jossa sovittu limiitti määrää luottolimiitin määrän,
paitsi jos ei-sovittu limiitti on sitä korkeampi;

57) 'luottoriskin vähentämisellä' tekniikkaa, jota laitos soveltaa
vastuiden tai vastuista sille aiheutuvan luottoriskin vähen
tämiseksi;

b) direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa C osassa
mainittua rahoitusvälinettä;
c) johdannaissopimusta;
d) primaaria rahoitusvälinettä;
e) käteisinstrumenttia.

58) 'vastikkeellisella luottosuojalla' luottoriskin vähentämistek
niikkaa, jossa vastuusta laitokselle aiheutuvan luottoriskin
vähentäminen perustuu laitoksen oikeuteen – vastapuolen
maksukyvyttömyyden tai muiden vastapuoleen liittyvien
erityisten luottotapahtumien vuoksi – realisoida, saada
luovutuksena tai siirtona tai pitää hallussaan tiettyjä omai
suuseriä tai määriä tai vähentää vastuuta määrään tai kor
vata se määrällä, joka saadaan laitoksella olevan vastuun ja
laitosta koskevan vaateen määrän välisestä erotuksesta;
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59) 'takauksen luonteisella luottosuojalla' luottoriskin vähentä
mistekniikkaa, jossa vastuusta laitokselle aiheutuvan luot
toriskin vähentäminen perustuu kolmannen osapuolen
velvoitteeseen maksaa määrä luotonsaajan maksukyvyttö
myyden tapauksessa tai muissa erityisissä luottotapahtu
missa;

60) käteiseen verrattavalla välineellä' talletustodistusta, joukko
velkakirjaa, katetut joukkolainat mukaan luettuina, tai
muuta laitoksen liikkeeseenlaskemaa etuoikeudeltaan pa
rempaa välinettä, josta laitos on jo saanut täyden maksun
ja joka laitoksen on maksettava ehdoitta takaisin kyseisen
välineen nimellisarvon mukaisesti;

61) 'arvopaperistamisella' liiketointa tai järjestelmää, jolla vas
tuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luotto
riski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jolla on kummatkin seu
raavat ominaisuudet:
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on erottaa SSPE:n velvoitteet alullepanevan laitoksen vel
voitteista ja johon liittyvän etuyhteyden haltijoilla on ra
joitukseton oikeus antaa vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset
etuyhteydet;
67) 'etuoikeusluokalla' sopimusperusteisesti muodostettua, yh
teen tai useampaan vastuuseen liittyvää luottoriskiseg
menttiä, kun positioon segmentissä liittyy suurempi tai
pienempi luottotappioriski kuin samansuuruiseen positi
oon kussakin muussa segmentissä, ottamatta huomioon
luottosuojaa, jonka kolmas osapuoli tarjoaa suoraan posi
tion haltijoille kyseisessä segmentissä tai muissa segmen
teissä;
68) 'arvostamisella markkinahintaan' positioiden arvostamista
saatavilla oleviin, riippumattomista lähteistä peräisin ole
viin päätöshintoihin, mukaan lukien pörssihintoihin, näy
töllä julkistettaviin hintoihin tai useiden riippumattomien
tunnettujen arvopaperinvälittäjien antamiin hintatarjouk
siin;

a) liiketoimen tai järjestelmän maksut riippuvat vastuun
tai määritetyn vastuujoukon suorituskyvystä;

69) 'malliin perustuvalla arvostamisella' arvostamista, joka
edellyttää vertailuanalyysia, ekstrapolointia tai muuta yh
teen tai useampaan markkinatietoon perustuvaa laskentaa;

b) etuoikeusluokkien järjestys määrittää tappioiden jakau
tumisen liiketoimen tai järjestelmän voimassaolo
aikana;

70) 'riippumattomalla hintojen varmentamisella' menettelyä,
jolla todennetaan säännöllisesti markkinahintojen tai mal
liin perustuvan arvostamisen syöttötietojen paikkansapitä
vyys ja riippumattomuus;

62) 'arvopaperistamispositiolla' arvopaperistettua omaisuus
erää;

63) 'uudelleenarvopaperistamisella' arvopaperistamista, jossa
arvopaperistettaviin omaisuuseriin liittyvä riski jaetaan
etuoikeusluokkiin ja jossa vähintään yksi arvopaperistetta
vista omaisuuseristä on arvopaperistamispositio;

64) 'uudelleenarvopaperistamispositiolla'
ristamisesta johtuvaa vastuuta;

uudelleenarvopape

65) 'erillisellä takauksella' sopimusjärjestelyä, jolla parannetaan
arvopaperistettavan position luottoluokitusta verrattuna ti
lanteeseen ilman erillistä takausta, mukaan luettuina ta
kaukset, joissa heikompia etuoikeusluokkia käytetään suo
jaamaan korkeamman luottoriskiluokituksen arvopaperei
ta, sekä muut luottosuojan muodot;

66) 'arvopaperistamista varten perustetulla erillisyhtiöllä (secu
ritisation special purpose entity, SSPE)' sellaista trustia tai
muuntyyppistä yhteisöä kuin laitosta, joka on perustettu
arvopaperistamisen tai arvopaperistamisten toteuttamisek
si, jonka toiminta on rajattu tämän tavoitteen saavuttami
sen edellyttämiin tehtäviin, jonka rakenteen tarkoituksena

71) 'hyväksyttävällä pääomalla' seuraavien varojen summaa:
a) 25 artiklassa tarkoitettu ensisijainen pääoma (T1);
b) 71 artiklassa tarkoitettu toissijainen pääoma (T2),
jonka määrä on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta
pääomasta (T1);
72) 'virallisesti hyväksytyllä pörssillä' pörssiä, joka täyttää
kaikki seuraavat edellytykset:
a) se on säännelty markkina;
b) sillä on selvitysjärjestelmä, jonka nojalla liitteessä II
luetelluilla sopimuksilla on sellainen päivittäinen va
kuusvaatimus, jonka toimivaltaiset viranomaiset katso
vat antavan riittävän suojan;
73) 'lisäeläke-etuuksilla' ylimääräisiä eläke-etuuksia, jotka laitos
myöntää harkinnanvaraisesti työntekijälle osana kyseisen
työntekijän muuttuvaa palkitsemista ja joihin eivät sisälly
kertyneet etuudet, jotka työntekijä saa yrityksen yleisen
eläkejärjestelmän ehtojen mukaan;

L 176/24

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

74) 'kiinnitysluottoarvolla' sitä kiinteän omaisuuden arvoa,
joka on määritetty arvioimalla huolellisesti kyseisen omai
suuden tulevaa myytävyyttä ottaen huomioon omaisuu
den pitkän aikavälin kestävät ominaisuudet, normaalit pai
kalliset markkinaolosuhteet, omaisuuden senhetkinen
käyttö ja asianmukaiset vaihtoehtoiset käyttötavat;
75) 'asuinkiinteistöllä' asuntoa, jota käyttää asunnon omistaja
tai vuokraaja, mukaan lukien asumisoikeus asunto-osuus
kuntien, kuten Ruotsissa sijaitsevien asunto-osuuskuntien,
asunnossa;
76) 'markkina-arvolla' rahamäärää, jolla kiinteä omaisuus arvi
ointipäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden
ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä
asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimit
tua asiantuntevasti, huolellisesti ja omasta tahdostaan;
77) 'sovellettavalla tilinpäätössäännöstöllä' tilinpäätösstandar
deja, joita sovelletaan laitokseen asetuksen (EY)
N:o 1606/2002 tai direktiivin 86/635/ETY mukaisesti;
78) 'yhden vuoden maksukyvyttömyysasteella' vuotta ennen
päivämäärää T alkaneen ajanjakson aikana tapahtuneiden
maksukyvyttömyystapausten ja kyseiseen luokkaan tai
joukkoon vuotta ennen kyseistä päivämäärää luokiteltujen
velallisten määrän välistä suhdetta;
79) 'spekulatiivisella kiinteän omaisuuden rahoituksella' laino
ja, joilla rahoitetaan kiinteän omaisuuden hankintaa, kun
nostamista tai rakentamista voitolla tapahtuvaa jälleen
myyntiä varten;
80) 'ulkomaankaupan rahoituksella' rahoitusta, takaukset mu
kaan lukien, joka liittyy tavaroiden ja palvelujen vaihtoon
lyhyen maturiteetin (yleensä alle vuoden pituisten) kiintei
den rahoitustuotteiden avulla ilman automaattista rollo
ver-riskiä;
81) 'julkisesti tuetuilla vientiluotoilla' lainoja tai luottoja, joilla
rahoitetaan tavaroiden ja palvelujen vienti ja joille viralli
nen vientiluottolaitos tarjoaa takauksia, vakuutuksia tai
suoraa rahoitusta;
82) 'takaisinostosopimuksella' ja 'takaisinmyyntisopimuksella'
sopimusta, jolla laitos tai sen vastapuoli luovuttaa arvopa
pereita tai hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät
jompaankumpaan seuraavista kohdista:
a) arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen ja
jotka arvopapereihin tai hyödykkeisiin liittyvien oike
uksien haltijana oleva virallisesti hyväksytty pörssi on
taannut, edellyttäen, että laitoksella ei sopimuksen mu
kaan ole oikeutta luovuttaa tai pantata tiettyä arvo
paperia tai hyödykettä samanaikaisesti useammalle
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kuin yhdelle vastapuolelle ja että laitos tai sen vasta
puoli sitoutuu ostamaan arvopaperit tai hyödykkeet
takaisin;
b) sopimuksessa yksilöityjä arvopapereita tai hyödykkeitä
vastaaviin arvopapereihin, jotka laitos tai sen vasta
puoli sitoutuu ostamaan takaisin sovittuun hintaan
ajankohtana, jonka myyjä on määrännyt tai määrää
myöhemmin; tällainen sopimus on takaisinostosopi
mus, jos laitos on sopimuksessa arvopapereiden tai
hyödykkeiden myyjänä, ja takaisinmyyntisopimus, jos
laitos on sopimuksessa ostajana;
83) 'takaisinostotransaktiolla' kaikkia liiketoimia, jotka kuu
luvat 'takaisinostosopimuksen' tai 'takaisinmyyntisopi
muksen' soveltamisalaan;
84) 'yksinkertaisella takaisinostosopimuksella' yksittäisten tai
vastaavien yhdestä osasta muodostuvien varojen takaisi
nostoa vastakohtana varoista koostuvalle korille;
85) 'kaupankäyntitarkoituksessa otetuilla positioilla' seuraavia
positioita:
a) omaan lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä, asiakkaan
lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä ja markkinatakausta
varten otetut positiot;
b) lyhytaikaista kauppaa varten otetut positiot;
c) positiot, joilla pyritään hyötymään tosiasiallisista tai
odotetuista osto- ja myyntihinnan välisistä erotuksista
lyhyellä aikavälillä tai muista hinnan tai koron vaihte
luista;
86) 'kaupankäyntivarastolla' kaikkia positioita, jotka laitos on
ottanut rahoitusvälineissä ja hyödykkeissä käydäkseen
kauppaa tai suojatakseen positioita, jotka on otettu kau
pankäyntitarkoituksessa;
87) 'monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä' direktiivin
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa mää
riteltyä monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää;
88) 'ehdot täyttävällä keskusvastapuolella' keskusvastapuolta,
jolle on joko myönnetty toimilupa asetuksen (EU)
N:o 648/2012 14 artiklan mukaisesti tai joka on tunnus
tettu mainitun asetuksen 25 artiklan mukaisesti;
89) 'maksukyvyttömyysrahastolla' keskusvastapuolen asetuk
sen (EU) N:o 648/2012 42 artiklan mukaisesti perustamaa
ja mainitun asetuksen 45 artiklan mukaisesti käytettyä
rahastoa;
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90) 'ennakkoon rahastoidulla osuudella keskusvastapuolen
maksukyvyttömyysrahastoon' osuutta, jonka laitos maksaa
keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon;
91) 'kaupankäyntivastuulla' keskusvastapuolen määritysosa
puolen tai asiakkaan nykyhetken vastapuoliriskiä, mukaan
lukien määritysosapuolesta johtuvan vakuusmarginaalin,
jota ei ole vielä saatu, ja määritysosapuolen tai asiakkaan
mahdollista tulevaa vastapuoliriskiä, joka johtuu 301 artik
lan 1 kohdan a–e alakohdassa luetelluista sopimuksista ja
liiketoimista, sekä alkumarginaalia;
92) 'säännellyllä markkinalla' direktiivin 2004/39/EY 47 artik
lassa määriteltyä säänneltyä markkinaa;
93) 'velkaantuneisuudella' laitoksen varojen, taseen ulkopuolis
ten velvoitteiden ja sellaisten ehdollisten velvoitteiden suh
teellista suuruutta laitoksen omiin varoihin verrattuna,
jotka velvoittavat maksamaan tai luovuttamaan tai asetta
maan vakuuksia, mukaan luettuina saadusta rahoituksesta,
tehdyistä sitoumuksista, johdannaisista tai takaisinostoso
pimuksista johtuvat velvoitteet, mutta lukuun ottamatta
velvoitteita, jotka voidaan panna täytäntöön ainoastaan
laitoksen likvidaation aikana;
94) 'ylivelkaantumisriskillä' riskiä, joka aiheutuu velkaantunei
suusasteen tai ehdollisen velkaantuneisuusasteen aiheutta
masta laitoksen haavoittuvuudesta ja joka voi edellyttää
ennakoimattomien oikaisutoimenpiteiden sisällyttämistä
laitoksen liiketoimintasuunnitelmaan, mukaan luettuina
omaisuuden kiireellinen myynti, joka voi johtaa tappioihin
tai laitoksen jäljellä olevien omaisuuserien arvonoikaisui
hin;
95) 'luottoriskioikaisulla' yleisiä tai erityisiä lainatappioita kos
kevien varausten määrää niiden luottoriskien osalta, jotka
on tunnustettu laitoksen tilinpäätösasiakirjoissa sovelletta
van tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
96) 'sisäisellä suojauksella' positiota, jolla kaupankäyntivaras
ton ja kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen positioon tai
positioyhdistelmään liittyvät riskitekijät katetaan suurelta
osin;
97) 'referenssiomaisuudella' luottojohdannaisen käteismaksun
arvoa määritettäessä käytettävää omaisuutta;
98) 'ulkoisella luottoluokituslaitoksella' luottoluokituslaitosta,
joka on rekisteröity tai sertifioitu luottoluokituslaitoksista
16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (1) mukai
sesti, tai luottoluokituksia antavaa keskuspankkia, joka on
vapautettu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisesta.
(1) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.
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99) 'valitulla ulkoisella luottoluokituslaitoksella' tarkoitetaan
laitoksen valitsemaa luottoluokituslaitosta;
100) 'kertyneillä muun laajan tuloksen erillä' tarkoitetaan samaa
kuin kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa (IAS) 1, sel
laisena kuin sitä sovelletaan asetuksen (EY) No 1606/2002
nojalla;
101) 'omilla perusvaroilla' direktiivin 2009/138/EY 88 artiklassa
tarkoitettua omaa perusvarallisuutta;
102) 'luokkaan 1 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla'
direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuu
luvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoi
tetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 1
mainitun direktiivin 94 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
103) 'luokkaan 1 sijoitettavilla vakuutussektorin täydentävillä
omilla varoilla' direktiivin 2009/138/EY vaatimusten so
veltamisalaan kuuluvien yritysten omia perusvaroja, kun
kyseiset erät sijoitetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoi
tettuun luokkaan 1 mainitun direktiivin 94 artiklan 1
kohdan mukaisesti ja kyseisten erien sisällyttämistä rajoi
tetaan mainitun direktiivin 99 artiklan mukaisesti annet
tavilla delegoiduilla säädöksillä;
104) 'luokkaan 2 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla'
direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuu
luvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoi
tetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 2
mainitun direktiivin 94 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
105) 'luokkaan 3 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla'
direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuu
luvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoi
tetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 3
mainitun direktiivin 94 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
106) 'laskennallisilla verosaamisilla' sovellettavassa tilinpäätös
säännöstössä tarkoitettuja laskennallisia verosaamisia;
107) 'tulevista veronalaisista voitoista riippuvilla laskennallisilla
verosaamisilla' laskennallisia verosaamisia, joiden tuleva
arvo voidaan realisoida vain, jos laitos tuottaa verotettavaa
tuloa tulevaisuudessa;
108) 'laskennallisilla veroveloilla' sovellettavassa tilinpäätössään
nöstössä tarkoitettuja laskennallisia verovelkoja;
109) 'etuuspohjaisen eläkerahaston varoilla' tapauksen mukaan
etuuspohjaisen eläkerahaston tai -järjestelyn varoja, jotka
lasketaan sen jälkeen, kun niistä on vähennetty samaan
rahastoon tai järjestelyyn liittyvät velvoitteet;
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110) 'voitonjaolla' osinkojen tai korkojen maksamista missä
tahansa muodossa;

tai oikeushenkilöihin kuin niihin, jotka kuuluvat laitoksen
vakavaraisuuteen kohdistuvan konsolidoinnin piiriin.

111) 'rahoitusalan yrityksellä' direktiivin 2009/138/EY 13 artik
lan 25 alakohdan b ja d alakohdassa tarkoitettua yritystä;

121) 'voitolla' sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitet
tua voittoa;

112) 'yleisten pankkiriskien rahastoilla' direktiivin 86/635/ETY
38 artiklassa tarkoitettuja rahastoja;

122) 'keskinäisellä ristiinomistuksella' laitoksen omistusosuutta
finanssialan yhteisöjen liikkeeseenlaskemista omien varo
jen instrumenteista tai muista pääomainstrumenteista, kun
kyseisillä yhteisöillä on myös kyseisen laitoksen liikkee
seenlaskemia omien varojen instrumentteja;

113) 'liikearvolla' samaa kuin sovellettavassa tilinpäätössäännös
tössä;

114) 'välillisellä omistusosuudella' vastuita välittäjäyhteisölle,
jolla on finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemiin pää
omainstrumentteihin liittyvä vastuu, jolloin siinä tapauk
sessa, että finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemat pää
omainstrumentit lopullisesti kirjataan kuluiksi, laitokselle
tästä aiheutuva arvonmenetys ei olisi olennaisesti erilainen
kuin menetys, joka aiheutuisi laitokselle kyseisten finans
sialan yhteisön liikkeeseen laskemien pääomainstrument
tien suorasta omistusosuudesta;

115) 'aineettomilla hyödykkeillä' samaa kuin sovellettavassa ti
linpäätössäännöstössä; tähän sisältyy liikearvo;

116) 'muilla pääomainstrumenteilla' finanssialan yhteisöjen liik
keeseenlaskemia muita pääomainstrumentteja, joita ei kat
sota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi tai luokkaan
1 sijoitettaviksi vakuutussektorin omiksi varoiksi, luok
kaan 1 sijoitettaviksi vakuutussektorin täydentäviksi
omiksi varoiksi, luokkaan 2 sijoitettaviksi vakuutussekto
rin omiksi varoiksi tai luokkaan 3 sijoitettaviksi vakuu
tussektorin omiksi varoiksi;

117) 'muilla rahastoilla' sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä
tarkoitettuja rahastoja, jotka on esitettävä sovellettavan
tilinpäätösstandardin mukaisesti, lukuun ottamatta kuiten
kaan eriä, jotka on jo sisällytetty kertyneisiin muun laajan
tuloksen eriin tai kertyneisiin voittovaroihin;

118) 'omilla varoilla' ensisijaisen pääoman (T1) ja toissijaisen
pääoman (T2) summaa;

119) 'omien varojen instrumenteilla' laitoksen liikkeeseenlaske
mia pääomainstrumentteja, jotka katsotaan ydinpääoman
(CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pää
oman (T2) instrumenteiksi;

120) 'vähemmistöosuuksilla' laitoksen tytäryrityksen ydinpää
oman (CET1) määrää, joka liittyy muihin luonnollisiin

123) 'kertyneillä voittovaroilla' edellisten tilikausien lopullisen
tuloksen käsittelyn yhteydessä syntyneitä voittoja ja tappi
oita sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
124) 'ylikurssirahastolla' samaa kuin sovellettavassa tilinpäätös
säännöstössä;
125) 'väliaikaisilla eroilla' samaa kuin sovellettavassa tilinpäätös
säännöstössä;
126) 'synteettisellä omistusosuudella' laitoksen sijoitusta rahoi
tusvälineessä, jonka arvo on suoraan yhteydessä finans
sialan yhteisön liikkeeseen laskemien pääomainstrument
tien arvoon.
127) 'vastatakausjärjestelmällä' järjestelmää, joka täyttää kaikki
seuraavat edellytykset:

a) laitokset kuuluvat samaan 113 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään;

b) laitokset ovat direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 koh
dan b, c ja d alakohdan tai 2 kohdan mukaisesti täysin
konsolidoituja, ja ne on sisällytetty sen laitoksen kon
solidoituun valvontaan, joka on tämän asetuksen en
simmäisen osan II osaston 2 luvussa tarkoitettu jäsen
valtiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja johon sovel
letaan omien varojen vaatimusta;

c) jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja tytäryri
tykset ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, saa
neet toimiluvan samalta toimivaltaiselta viranomaiselta
ja ovat saman toimivaltaisen viranomaisen valvomia;

d) jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja tytäryri
tykset ovat liittyneet sellaiseen sopimus- tai säädöspe
rusteiseen suojajärjestelmään, joka suojelee laitoksia ja
tarvittaessa varmistaa ennen kaikkea niiden likviditee
tin ja vakavaraisuuden konkurssin välttämiseksi;
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e) on otettu käyttöön järjestelyt, joilla varmistetaan talou
dellisten resurssien pikainen toimittaminen pääomana
ja maksuvalmiutena, jos sitä edellytetään d alakohdassa
tarkoitetun sopimus- tai säädösperusteisen suojajärjes
telmän mukaisesti;

f) toimivaltainen viranomainen valvoo d ja e alakohdassa
tarkoitettujen järjestelmien riittävyyttä säännöllisesti;

g) tytäryrityksen vapaaehtoiseen eroamiseen suojajärjestel
mästä liittyvä irtisanomisaika on vähintään 10 vuotta;

h) toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet kieltää ty
täryrityksen vapaaehtoinen eroaminen suojajärjestel
mästä;

L 176/27

1) 'vastuulla' (tai 'saamisella') taseen omaisuuserää tai taseen
ulkopuolista erää;

2) 'tappiolla' taloudellista tappiota, mukaan luettuina olennaiset
diskonttausvaikutukset, sekä olennaisia suoria ja välillisiä me
noja, jotka liittyvät maksun perintään;

3) 'odotetulla tappiolla (expected loss, EL)' sen määrän, joka
odotetaan menetettäväksi laimentumisen tai vastapuolen
mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta yhden vuoden
aikana, ja maksukyvyttömyyshetkellä jäljellä olevan määrän
välistä suhdetta.

II OSASTO
VAATIMUSTEN SOVELTAMISALA

128) 'jakokelpoisilla erillä' viimeksi päättyneen tilikauden voit
toa lisättynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahastoista, jotka
saadaan käyttää tähän tarkoitukseen ennen voitonjakoa
omien varojen instrumenttien haltijoille ja vähennettynä
siirtyvillä tappioilla, voitoilla, joita ei voida jakaa lainsää
dännön tai laitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mu
kaisesti sekä varoilla, jotka on siirretty rahastoon, jota ei
saa jakaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai lai
toksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti, jolloin
kyseiset tappiot ja rahastot määritellään laitoksen yksittäi
sen tilinpäätöksen perusteella eikä konsolidoidun tilinpää
töksen perusteella.

2.
Kun tässä asetuksessa viitataan kiinteistöä tai asuin- tai
liikekiinteistöä tai tällaista omaisuutta koskevaan kiinnitysluot
toon, viittaus kattaa sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön
osakkeet, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiö
lain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti. Jäsen
valtiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia vastaa
van välillisen omistusosuuden kiinteistössä muodostavat osak
keet edellyttäen, että tällaisesta välillisestä omistusosuudesta on
nimenomaisesti säädetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lain
säädännössä ja että vakuudeksi pantattuna se antaa vastaavan
suojan velkojalle.

3.
Tämän artiklan 1 kohdan 80 alakohdassa tarkoitettu ulko
maankaupan rahoitus on yleensä sitomatonta ja edellyttää kun
kin nostopyynnön suhteen tyydyttävää liiketoimintaa tukevaa
dokumentointia, joka mahdollistaa rahoituksesta kieltäytymisen
luottokelpoisuutta tai liiketoimintaa tukevaa dokumentointia
koskevien epäilyjen herätessä. Ulkomaankaupan rahoitusvastui
den takaisinmaksu on yleensä lainanottajasta riippumatonta, va
rat tulevat sen sijaan viejiltä saaduista käteisvaroista tai vastaa
vien tavaroiden myyntituotoista.

5 artikla
Erityisesti luottoriskiin liittyviä pääomavaatimuksia
koskevat määritelmät
Kolmannen osan II osastoa sovellettaessa tarkoitetaan

1 LUKU

Vaatimusten soveltaminen yksittäiseen laitokseen
6 artikla
Yleiset periaatteet
1.
Jokaisen laitoksen on täytettävä yksittäisenä yrityksenä toi
sessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa
osassa säädetyt velvoitteet.

2.
Jokaisen laitoksen, joka on joko tytäryritys siinä jäsenval
tiossa, jossa se on saanut toimiluvan ja jossa sen toimintaa
valvotaan, tai emoyritys, ja jokaisen laitoksen, joka on sisälly
tetty 19 artiklan mukaiseen konsolidointiin, ei tarvitse yksittäi
senä yrityksenä täyttää 89–91 artiklassa säädettyjä velvoitteita.

3.
Jokaisen laitoksen, joka on joko emoyritys tai tytäryritys,
ja jokaisen laitoksen, joka on sisällytetty 19 artiklan mukaiseen
konsolidointiin, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää kah
deksannessa osassa säädettyjä velvoitteita.

4.
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten, jotka ovat saa
neet luvan tarjota direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A
osan 3 ja 6 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja ja -toimintaa, on
täytettävä yksittäisenä yrityksenä kuudennessa osassa säädetyt
velvoitteet. Toimivaltaiset viranomaiset voivat, siihen saakka
kun komission 508 artiklan 3 kohdan mukaisesti antama ker
tomus on saatu, olla soveltamatta sijoituspalveluyrityksiin kuu
dennessa osassa säädettyjä velvoitteita ottaen huomioon sijoitus
palveluyritysten toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoi
suuden.

5.
Laitosten, lukuun ottamatta 95 artiklan 1 kohdassa ja
96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä ja
laitoksia, joihin toimivaltaiset viranomaiset ovat soveltaneet 7 ar
tiklan 1 tai 3 kohdassa mainittua poikkeusta, on täytettävä
yksittäisenä yrityksenä seitsemännessä osassa säädetyt velvoit
teet.
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7 artikla
Poikkeus vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta
yksittäiseen laitokseen
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat, pyrkiessään varmistu
maan siitä, että omat varat jakaantuvat asianmukaisesti emoyri
tyksen ja tytäryrityksen välillä, olla soveltamatta 5 artiklan 1
kohtaa laitoksen tytäryritykseen, kun sekä tytäryritys että laitos
ovat saaneet toimiluvan ja niiden toimintaa valvotaan kyseisessä
jäsenvaltiossa ja tytäryritys on sisällytetty emoyrityksenä toimi
van luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan ja kaikki seura
avat edellytykset täyttyvät:

a) emoyrityksen nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen
takaisinmaksulle ei ole sillä hetkellä tai ennakoitavissa olen
naisia käytännön tai oikeudellisia esteitä;

b) joko emoyritys pystyy osoittamaan toimivaltaisten viran
omaisten hyväksymällä tavalla, että tytäryrityksiä johdetaan
vakaasti, ja on toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella
esittänyt ilmoituksen, että se takaa tytäryrityksensä sitou
mukset, tai että tytäryritykseen liittyvät riskit ovat merkityk
seltään vähäisiä;

c) tytäryritys kuuluu emoyrityksen riskien arviointi-, mittaamisja valvontamenettelyjen piiriin;

d) emoyrityksellä on yli 50 prosenttia tytäryrityksen osuuksiin
tai osakkeisiin kuuluvista äänioikeuksista tai oikeus nimittää
tai erottaa enemmistö tytäryrityksen ylimmän hallintoelimen
jäsenistä.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1 kohdan mu
kaista vaihtoehtoa, kun emoyritys on laitoksen kanssa samassa
jäsenvaltiossa perustettu rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitus
alan sekaholdingyhtiö, edellyttäen, että emoyritykseen sovelle
taan samanlaista valvontaa kuin laitoksiin ja varsinkin 11 artik
lan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

3.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat, pyrkiessään varmistu
maan siitä, että omat varat jakaantuvat asianmukaisesti emoyri
tyksen ja tytäryritysten välillä, olla soveltamatta 6 artiklan 1
kohtaa jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaan laitokseen siinä
jäsenvaltiossa, jossa laitos on saanut toimiluvan, jossa sen toi
mintaa valvotaan ja jossa se on sisällytetty konsolidoituun val
vontaan, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle
jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalle laitokselle ei ole sillä
hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön esteitä
tai oikeudellisia esteitä;
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b) emoyritys kuuluu jäsenvaltiossa sellaisten konsolidoidun val
vonnan kannalta relevanttien menettelyjen piiriin, joilla arvi
oidaan, mitataan ja valvotaan riskejä.

Toimivaltaisen viranomaisen, joka soveltaa tämän kohdan sään
nöksiä, on ilmoitettava siitä kaikkien muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille.

8 artikla
Poikkeus maksuvalmiusvaatimusten soveltamisesta
yksittäiseen laitokseen
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain
vapauttaa laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä unio
nissa kuudennen osan soveltamisesta ja valvoa niitä yhtenä
maksuvalmiusalaryhmänä, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edel
lytykset:

a) emoyrityksenä toimiva laitos konsolidoinnin perusteella tai
tytäryrityksenä toimiva laitos alakonsolidointiryhmän tasolla
täyttää kuudennessa osassa säädetyt velvoitteet;

b) emoyrityksenä toimiva laitos konsolidoinnin perusteella tai
tytäryrityksenä toimiva laitos alakonsolidointiryhmän tasolla
seuraa ja valvoo jatkuvasti ryhmän tai alaryhmän kaikkien
tämän vapautuksen kohteina olevien laitosten kassatilanteita
ja varmistaa riittävän maksuvalmiustason kaikkien näiden
laitosten osalta;

c) laitokset ovat tehneet toimivaltaisten viranomaisten hyväksy
mät sopimukset, jotka mahdollistavat varojen vapaan liikku
vuuden niiden välillä, jotta kyseiset laitokset voivat täyttää
laitoskohtaiset ja yhteiset velvoitteensa niiden erääntyessä;

d) c alakohdassa tarkoitettujen sopimusten täyttämiselle ei ole
sillä hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön
esteitä tai oikeudellisia esteitä.

Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaikista oikeudel
lisista esteistä, jotka voivat tehdä ensimmäisen alakohdan c ala
kohdan soveltamisen mahdottomaksi, ja esittää tarvittaessa
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä asianmukaisia lainsää
däntöehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain
vapauttaa laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä kuu
dennen osan soveltamisesta, jos kaikille erityiseen maksuvalmi
usalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimiluvat sa
massa jäsenvaltiossa ja jos ne täyttävät 1 kohdassa säädetyt
edellytykset.
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3.
Jos yhteen maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille
on myönnetty toimiluvat useissa jäsenvaltioissa, 1 kohtaa saa
soveltaa vasta 19 artiklassa säädetyn menettelyn jälkeen ja vain
niihin laitoksiin, joiden toimivaltaiset viranomaiset sopivat seu
raavista seikoista:
a) niiden arvio siitä, miten likviditeettiriskin hallinta ja järjestä
minen täyttävät direktiivin 2013/36/EU 86 artiklassa sää
detyt vaatimukset yhdessä maksuvalmiusalaryhmässä;
b) yhden maksuvalmiusalaryhmän hallinnassa oleviksi vaadittu
jen likvidien varojen määrien jakautuminen ja näiden varojen
sijainti ja omistus;
c) niiden likvidien varojen vähimmäismäärien määrittäminen,
joita kuudennen osan soveltamisesta vapautettavien laitosten
on pidettävä hallinnassaan;
d) tarve käyttää tiukempia parametreja kuin kuudennen osassa
säädetään;
e) kaikkien tietojen rajoittamaton vaihtaminen toimivaltaisten
viranomaisten välillä;
f) tällaisen poikkeuksen vaikutusten ymmärtäminen kokonai
suudessaan.
4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1, 2 ja 3 koh
taa myös sellaisiin laitoksiin, jotka ovat saman 113 artiklan 7
kohdan b alakohdassa tarkoitetun laitosten suojajärjestelmän
jäseniä, jos laitokset täyttävät kaikki 113 artiklan 7 kohdassa
säädetyt edellytykset, ja muihin laitoksiin, joita sitoo toisiinsa
113 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu suhde, jos ne täyttävät
kaikki kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset. Siinä tapauk
sessa toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi laitos va
pautetuksi kuudennen osan soveltamisesta kaikkien yhteen mak
suvalmiusalaryhmään kuuluvien laitosten konsolidoidun aseman
perusteella.
5.
Jos vapautus on myönnetty 1 tai 2 kohdan nojalla, toimi
valtaiset viranomaiset voivat myös soveltaa direktiivin
2013/36/EU 86 artiklaa tai sen osia erityisen maksuvalmiusala
ryhmän tasolla ja olla soveltamatta direktiivin 2013/36/EU
86 artiklaa tai sen osia yksittäiseen laitokseen.

L 176/29

2.
Edellä 1 kohdassa säädetty käsittely voidaan sallia vain
sellaisissa tapauksissa, joissa emoyrityksenä toimiva laitos osoit
taa toimivaltaisille viranomaisille aukottomasti olosuhteet ja jär
jestelyt, myös oikeudelliset järjestelyt, joiden perusteella ei ole
olemassa olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä
sille, että tytäryritys siirtää nopeasti omia varoja tai maksaa
eräpäivänä velkoja takaisin emoyritykselle, eikä tällaisia esteitä
ole myöskään ennakoitavissa.

3.
Jos toimivaltainen viranomainen käyttää 1 kohdassa sää
dettyä harkintavaltaa, sen on säännöllisesti ja vähintään kerran
vuodessa ilmoitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimival
taisille viranomaisille 1 kohdan soveltamisesta sekä 2 kohdassa
tarkoitetuista olosuhteista ja järjestelyistä. Jos tytäryritys sijaitsee
kolmannessa maassa, toimivaltaisten viranomaisten on annet
tava nämä tiedot myös kyseisen kolmannen maan toimivaltai
sille viranomaisille.

10 artikla
Pysyvästi keskuslaitokseen liittyneitä luottolaitoksia
koskeva vapautus
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädän
nön mukaisesti vapauttaa kokonaan tai osittain yhden tai use
amman luottolaitoksen, joka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa ja
joka on pysyvästi liittynyt niitä valvovaan ja samaan jäsenvalti
oon sijoittautuneeseen keskuslaitokseen, toisen, kolmannen, nel
jännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen
osan vaatimuksista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) keskuslaitoksen ja siihen liittyneiden laitosten sitoumukset
ovat yhteisvastuullisia tai keskuslaitos takaa siihen liittynei
den laitosten sitoumukset kokonaan;

b) keskuslaitoksen ja kaikkien siihen liittyneiden laitosten va
kavaraisuutta ja maksuvalmiutta valvotaan kokonaisuutena
näiden laitosten konsolidoitujen tilinpäätösten perusteella;

c) keskuslaitoksen johdolla on valtuudet antaa ohjeistusta siihen
liittyneiden laitosten johdolle.

Yksilöllinen konsolidointimenetelmä

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja käyttää ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamista koskevaa ole
massa olevaa kansallista lainsäädäntöä, kunhan se ei ole ristirii
dassa tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU kanssa.

1.
Jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta ja direktiivin
2013/36/EU 144 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, toimivaltai
set viranomaiset voivat tapauskohtaisesti sallia, että emoyrityk
senä toimiva laitos sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan mukaisen
vaatimuksensa laskemiseen tytäryrityksensä, jotka täyttävät 7 ar
tiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset ja
joiden olennaiset vastuut tai olennaiset velat ovat kyseiselle
emoyrityksenä toimivalle laitokselle.

2.
Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että 1 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos liittyneet laitokset takaavat
kokonaisuudessaan keskuslaitoksen sitoumukset, ne voivat va
pauttaa keskuslaitoksen yksilöllisesti toisen, kolmannen, neljän
nen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen osan
soveltamisesta.

9 artikla
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2 LUKU

Varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi
1 Jakso
Vaatimusten soveltaminen konsolidoinnin
perusteella
11 artikla
Yleinen kohtelu
1.
Jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivien laitosten on täytet
tävä konsolidoidun asemansa perusteella toisessa, kolmannessa,
neljännessä ja seitsemännessä osassa säädetyt velvoitteet 18 ar
tiklassa tarkoitetussa laajuudessa ja siinä tarkoitetulla tavalla.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien emoyritysten ja nii
den tytäryritysten on perustettava asianmukainen organisaatio
rakenne ja asiaankuuluvat sisäiset valvontajärjestelyt sen varmis
tamiseksi, että konsolidointia varten vaaditut tiedot käsitellään ja
toimitetaan eteenpäin asianmukaisesti. Niiden on erityisesti var
mistettava, että tytäryrityksillä, joihin tätä asetusta ei sovelleta,
on käytössään järjestelmät, menettelyt ja mekanismit, joilla var
mistetaan asianmukainen konsolidointi.
2.
Jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan hol
dingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa
olevien laitosten on täytettävä kyseisen rahoitusalan holdingyh
tiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman
perusteella toisessa, kolmannessa, neljännessä ja seitsemännessä
osassa säädetyt velvoitteet 18 artiklassa tarkoitetussa laajuudessa
ja siinä tarkoitetulla tavalla.
Kun jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdin
gyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa on
useampi kuin yksi laitos, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ai
noastaan siihen laitokseen, johon sovelletaan konsolidoitua val
vontaa direktiivin 2013/36/EU 111 artiklan mukaisesti.
3.
EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten sekä EU:ssa
emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön määräysval
lassa olevien laitosten ja EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoi
tusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten on
täytettävä kuudennessa osassa säädetyt velvoitteet kyseisen
emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoitusalan holdingyhtiön
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perus
teella, jos ryhmään kuuluu yksi tai useampia luottolaitoksia tai
sijoituspalveluyrityksiä, joilla on toimilupa direktiivin
2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa lueteltu
jen sijoituspalvelujen ja –toiminnan harjoittamiseen. Toimival
taiset viranomaiset voivat, siihen saakka kunnes komission
508 artiklan 2 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu
ja jos ryhmään kuuluu ainoastaan sijoituspalveluyrityksiä, olla
soveltamatta sijoituspalveluyrityksiin kuudennessa osassa säädet
tyjä velvoitteita konsolidoidusti ottaen huomioon sijoituspalve
luyritysten toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuu
den.
4.
Sovellettaessa 10 artiklaa siinä tarkoitetun keskuslaitoksen
on täytettävä toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuuden
nen, seitsemännen ja kahdeksannen osan vaatimukset keskuslai
toksen ja siihen liittyneiden laitosten muodostaman kokonaisuu
den konsolidoidun aseman perusteella.
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5.
Edellä 1–4 kohdan vaatimusten lisäksi ja tämän asetuksen
muita säännöksiä ja direktiivin 2013/36/EU säännöksiä rajoitta
matta toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, silloin kun se
on perusteltua riskin erityisominaisuuksista tai laitoksen pää
omarakenteesta johtuvia valvontatarkoituksia varten tai jos jä
senvaltio säätää kansallisia lakeja, jotka edellyttävät toiminnan
rakenteellista erottamista pankkiryhmän sisällä, että rakenteelli
sesti erotetut laitokset noudattavat tämän asetuksen toisessa,
kolmannessa ja neljännessä osassa sekä kuudennessa, seitsemän
nessä ja kahdeksannessa osassa sekä direktiivin 2013/36/EU VII
osastossa säädettyjä velvoitteita alakonsolidointiryhmän tasolla.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lähestymistavan soveltami
nen ei saa rajoittaa tehokasta konsolidoitua valvontaa eikä aihe
uttaa suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden
tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai
osittain, muodostaen tai luoden täten esteen sisämarkkinoiden
toiminnalle.

12 artikla
Rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan
sekaholdingyhtiö, jolla on sekä luottolaitos että
sijoituspalveluyritys tytäryrityksinään
Jos rahoitusalan holdingyhtiöllä tai rahoitusalan sekaholdingyh
tiöllä on vähintään yksi luottolaitos ja yksi sijoituspalveluyritys
tytäryrityksinään, kyseiseen luottolaitokseen on sovellettava vaa
timuksia, joita sovelletaan kyseisen rahoitusalan holdingyhtiön
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perus
teella.

13 artikla
Julkistamisvaatimusten soveltaminen konsolidoinnin
perusteella
1.
EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten on täytettävä
kahdeksannessa osassa säädetyt velvoitteet konsolidoidun ase
mansa perusteella.

EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten merkittävien tytäryri
tysten ja tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallis
ten markkinoidensa kannalta, on julkistettava 437, 438, 440,
442, 450, 451 ja 453 artiklassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä
yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla.

2.
EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön
tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyh
tiön määräysvallassa olevien laitosten on täytettävä kahdeksan
nessa osassa säädetyt velvoitteet kyseisen rahoitusalan holdin
gyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun ase
man perusteella.
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EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten merkittävien tytäryri
tysten ja tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallis
ten markkinoidensa kannalta, on julkistettava 437, 438, 440,
442, 450, 451 ja 453 artiklassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä
yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla.

3.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan EU:ssa emoyrityk
senä toimiviin laitoksiin tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan ra
hoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan ra
hoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa oleviin laitoksiin
ainoastaan niiltä osin kuin niitä koskevat tiedot eivät sisälly
kolmanteen maahan sijoittautuneen emoyrityksen konsolidoin
nin perusteella julkistamiin vastaaviin tietoihin.
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15 artikla
Sijoituspalveluyritysryhmiä koskeva poikkeus omien
varojen vaatimusten soveltamisesta konsolidoinnin
perusteella
1.
Konsolidointiryhmän valvoja voi tapauskohtaisesti olla so
veltamatta tämän asetuksen kolmatta osaa ja direktiivin
2013/36/EU VII osaston 4 lukua konsolidoinnin perusteella,
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyri
tys käyttää 95 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisris
kin määrän vaihtoehtoista laskentatapaa;

b) kaikki ryhmän sijoituspalveluyritykset kuuluvat 95 artiklan 1
kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin;
4.
Sovellettaessa 10 artiklaa siinä tarkoitetun keskuslaitoksen
on täytettävä kahdeksannen osan vaatimukset konsolidoidun
asemansa perusteella. Keskuslaitokseen sovelletaan 18 artiklan
1 kohtaa, ja siihen liittyneet laitokset katsotaan sen tytäryrityk
siksi.

c) jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyri
tys täyttää yksittäisenä yrityksenä 95 artiklassa asetetut vaa
timukset ja vähentää samalla ydinpääomaeristään kaikki sel
laisten sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuuden
hoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten hyväksi luettavat eh
dolliset velat, jotka kuuluisivat muuten konsolidoinnin pii
riin;

14 artikla
Viidennen osan vaatimusten soveltaminen konsolidoinnin
perusteella
1.
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien emoyritysten
ja niiden tytäryritysten on täytettävä viidennessä osassa säädetyt
velvoitteet konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryh
män tasolla sen varmistamiseksi, että niiden järjestelyt, menet
telyt ja mekanismit, jotka näissä säännöksissä vaaditaan, ovat
johdonmukaisia ja yhteensovitettuja ja että kaikki valvonnan
kannalta relevantit aineistot voidaan tuottaa. Niiden on erityi
sesti varmistettava, että tytäryrityksillä, joihin tätä asetusta ei
sovelleta, on käytössään järjestelyt, menettelyt ja mekanismit,
joilla varmistetaan säännösten noudattaminen.

2.
Soveltaessaan 92 artiklaa konsolidoinnin perusteella tai
alakonsolidointiryhmän tasolla laitosten on sovellettava 407 ar
tiklan mukaista ylimääräistä riskipainoa, jos 405 tai 406 artiklan
vaatimuksia rikotaan kolmanteen maahan sijoittautuneen yhtei
sön tasolla, yhteisö on sisällytetty 18 artiklan mukaiseen kon
solidointiin ja rikkominen on olennaista suhteessa ryhmän ko
konaisriskiprofiiliin.

3.
Viidennestä osasta johtuvia velvoitteita, jotka koskevat
niitä tytäryrityksiä, joihin ei itseensä sovelleta tätä asetusta, ei
sovelleta, jos EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos tai EU:ssa
emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa
emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön mää
räysvallassa olevat laitokset pystyvät osoittamaan toimivaltaisille
viranomaisille, että viidennen osan soveltaminen on laitonta sen
kolmannen maan lainsäädännön mukaan, johon tytäryritys on
sijoittautunut.

d) jokaisella rahoitusalan holdingyhtiöllä, joka on jonkin ryh
mään kuuluvan sijoituspalveluyrityksen jäsenvaltiossa toi
miva emoyritys, on hallussaan vähintään yhtä paljon pää
omaa kuin 26 artiklan 1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa
ja 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erät, joilla katetaan
seuraavien summa:

i) 36 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa, 56 artiklan 1
kohdan c ja d alakohdassa ja 66 artiklan 1 kohdan c ja d
artiklassa tarkoitettujen, muutoin konsolidoinnin piiriin
kuuluvissa sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa,
omaisuudenhoitoyhtiöissä ja oheispalveluyrityksissä ole
vien omistusosuuksien, kyseisiltä yrityksiltä olevien etu
oikeusasemaltaan huonompien saamisten ja kyseisiin yri
tyksiin liittyvien instrumenttien täysimääräisen kirjanpito
arvon summa; ja

ii) muutoin konsolidoinnin piiriin kuuluvien sijoituspalvelu
yritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja
oheispalveluyritysten hyväksi luettavien ehdollisten velko
jen kokonaismäärä;

e) ryhmään ei kuulu luottolaitoksia.

Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät,
jokaisella EU:ssa toimivalla sijoituspalveluyrityksellä on oltava
järjestelmät, joilla seurataan ja valvotaan kaikkien ryhmään kuu
luvien rahoitusalan holdingyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, ra
hoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritys
ten pääoma- ja rahoituslähteitä.
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2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tätä poikkeusta
myös silloin, kun rahoitusalan holdingyhtiöllä on pienempi
määrä omia varoja kuin 1 kohdan d alakohdan mukaisesti las
kettu määrä, mutta niiden määrä ei ole kuitenkaan pienempi
kuin erillisille, muutoin konsolidoinnin piiriin kuuluville sijoi
tuspalveluyrityksille, rahoituslaitoksille, omaisuudenhoitoyhti
öille ja oheispalveluyrityksille asetettujen omien varojen vaa
timusten sekä muutoin konsolidointiin kuuluvien sijoituspalve
luyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja
oheispalveluyritysten hyväksi luettavien ehdollisten velkojen ko
konaismäärä. Sovellettaessa tätä kohtaa kolmansien maiden si
joituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöi
den ja oheispalveluyritysten omien varojen vaatimuksilla tarkoi
tetaan nimellistä omien varojen vaatimusta.

16 artikla
Poikkeus konsolidoidusti sovellettaviin
vähimmäisomavaraisuusastetta koskeviin vaatimuksiin
sijoituspalveluyritysten ryhmien osalta
Jos kaikki sijoituspalveluyritysten ryhmään kuuluvat yhteisöt,
emoyhteisö mukaan lukien, ovat sijoituspalveluyrityksiä, jotka
on vapautettu seitsemännessä osassa säädettyjen vaatimusten
soveltamisesta yrityskohtaisesti 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti,
emoyrityksenä toimiva sijoituspalveluyritys voi päättää olla so
veltamatta seitsemännessä osassa säädettyjä vaatimuksia konso
lidoidusti.
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2 Jakso
Varovaisuusperiaatteen mukaisen
konsolidoinnin menetelmät
18 artikla
Varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin
menetelmät
1.
Laitoksen, jonka edellytetään noudattavan 1 jaksossa tar
koitettuja vaatimuksia konsolidoidun asemansa perusteella, on
konsolidoitava kokonaan kaikki laitokset ja rahoituslaitokset,
jotka ovat sen tytäryrityksiä tai tarvittaessa saman emoyrityk
senä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai emoyrityksenä toi
mivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä. Tämän ar
tiklan 2–8 kohtaa ei sovelleta silloin, kun kuudetta osaa sovel
letaan laitoksen konsolidoidun aseman perusteella.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin tapauskohtai
sesti sallia suhteellisen konsolidoinnin, joka tehdään sen osuu
den mukaisesti, jonka emoyritys omistaa tytäryrityksen pää
omasta. Suhteellinen konsolidointi voidaan sallia vain, jos kaikki
seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) emoyrityksen vastuu rajoittuu osuuteen, jonka se omistaa
tytäryrityksen pääomasta, ottaen huomioon muiden osak
keenomistajien tai jäsenten vastuu;

b) muiden osakkeenomistajien tai jäsenten vakavaraisuus on
tyydyttävä;
17 artikla
Niiden sijoituspalveluyritysten valvonta, joihin ei sovelleta
omien varojen vaatimuksia konsolidoinnin perusteella
1.
Jos sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, jolle on
myönnetty 15 artiklassa säädetty poikkeus, näiden yritysten
on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille riskeistä, jotka voi
vat vaarantaa niiden taloudellisen tilanteen, mukaan luettuina
kyseisten yritysten omien varojen, sisäisen pääoman ja rahoituk
sen koostumukseen ja alkuperään liittyvät riskit.

c) muiden osakkeenomistajien ja jäsenten vastuu on vahvistettu
selvästi oikeudellisesti sitovalla tavalla.

3.
Jos yritykset ovat sidoksissa toisiinsa direktiivin
83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti, toi
mivaltaisten viranomaisten on päätettävä, miten konsolidointi
on suoritettava.

2.
Jos sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvalvonnasta vas
taavat toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 artiklan mukaisesti
sovella konsolidoidun valvonnan velvoitetta, niiden on toteutet
tava muut asianmukaiset toimenpiteet valvoakseen riskejä ja
erityisesti suuria asiakasriskejä koko ryhmässä, myös niissä yri
tyksissä, jotka eivät ole sijoittautuneet mihinkään jäsenvaltioon.

4.
Konsolidointiryhmän valvojan on vaadittava niiden luottotai rahoituslaitosten omistusyhteyksien suhteellista konsolidoin
tia, joiden johdossa on konsolidointiin sisältyvä yritys yhdessä
yhden tai useamman konsolidoinnin ulkopuolella olevan yrityk
sen kanssa, kun kyseisten yritysten vastuu rajoittuu niiden omis
tamaan pääomaosuuteen.

3.
Jos sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvalvonnasta vas
taavat toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 artiklan mukaisesti
sovella omien varojen vaatimuksia konsolidoinnin perusteella,
kahdeksannen osan vaatimuksia on sovellettava yrityskohtaises
ti.

5.
Kun on kyse omistusyhteyksistä tai muista kuin 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuista pääomayhteyksistä, toimivaltaisten viran
omaisten on päätettävä, onko konsolidointi suoritettava ja millä
tavoin se on suoritettava. Ne voivat erityisesti sallia pääoma
osuusmenetelmän käytön tai edellyttää sitä. Tämä menetelmä
ei kuitenkaan tarkoita kyseisten yritysten sisällyttämistä konso
lidoituun valvontaan.
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6.
Toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa
päätettävä, onko konsolidointi suoritettava ja millä tavoin se
on suoritettava:

a) kun laitoksella on toimivaltaisten viranomaisten mielestä
huomattava vaikutusvalta yhdessä tai useammassa laitoksessa
tai rahoituslaitoksessa, mutta sillä ei ole omistus- tai muita
pääomayhteyksiä näissä laitoksissa; ja

b) kun kaksi tai useampi laitos tai rahoituslaitos on yhteisen
johdon alaisia siten, että tämä ei perustu sopimukseen, sään
töihin tai yhtiöjärjestykseen.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti sallia direktiivin
83/349/ETY 12 artiklassa säädetyn menetelmän käytön tai edel
lyttää sitä. Menetelmä ei kuitenkaan merkitse asianomaisten yri
tysten sisällyttämistä konsolidoituun valvontaan.
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konsolidointiin, jos yrityksen varojen ja taseen ulkopuolisten
erien kokonaismäärä on vähemmän kuin pienempi kahdesta
seuraavasta määrästä:

a) 10 miljoonaa euroa;

b) 1 prosentti emoyrityksen tai sen yrityksen varojen ja taseen
ulkopuolisten erien kokonaismäärästä, jolla on omistusyhte
ys.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat direktiivin
2013/36/EU 111 artiklan mukaisesta konsolidoidusta valvon
nasta, voivat seuraavissa tapauksissa päättää olla sisällyttämättä
konsolidointiin sellaista laitosta, rahoituslaitosta tai oheispalvelu
yritystä, joka on tytäryritys tai jossa on omistusyhteys:

a) kun yritys sijaitsee kolmannessa maassa, jossa on oikeudelli
sia esteitä tarvittavien tietojen siirtämiselle;

7.
EPV laatii sääntelystandardien luonnokset, joissa määrite
tään, millä edellytyksillä konsolidointi on suoritettava tämän
artiklan 2–6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

b) kun yrityksellä on ainoastaan vähäinen merkitys luottolaitos
ten valvonnan tavoitteiden kannalta;

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

c) kun yrityksen taloudellisen aseman konsolidointi olisi kon
solidoidusta valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viran
omaisten mielestä luottolaitosten valvonnan tavoitteiden
kannalta epäasianmukainen tai harhaanjohtava.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10-14 artiklan mukaisesti.

8.
Jos direktiivin 2013/36/EU 111 artiklassa edellytetään
konsolidoitua valvontaa, oheispalveluyritykset ja direktiivin
2002/87/EY 2 artiklan 5 alakohdassa määritellyt omaisuuden
hoitoyhtiöt on sisällytettävä konsolidointiin samoissa tapauk
sissa ja samoin menetelmin kuin tässä artiklassa säädetään.

3.
Jos 1 kohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa useampi yritys täyttää mainituissa säännöksissä ase
tetut vaatimukset, ne on kuitenkin sisällytettävä konsolidointiin,
jos niiden yhteinen merkitys ei ole mainittujen tavoitteiden kan
nalta vähäinen.

20 artikla
Vakavaraisuusvaatimuksia koskevat yhteiset päätökset
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on toisiaan kuullen tehtävä
yhteistyötä

3 Jakso
Varovaisuusperiaatteen mukaisen
konsolidoinnin soveltamisala
19 artikla
Yhteisöt, jotka jätetään varovaisuusperiaatteen mukaisen
konsolidoinnin soveltamisalan ulkopuolelle
1.
Laitosta, rahoituslaitosta tai oheispalveluyritystä, joka on
tytäryritys tai jossa on omistusyhteys, ei tarvitse sisällyttää

a) päättääkseen, voidaanko haettu lupa myöntää sekä määrit
tääkseen mahdolliset lupaehdot, kun EU:ssa emoyrityksenä
toimiva laitos ja sen tytäryritykset esittävät tai EU:ssa emoy
rityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa
emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytä
ryritykset yhdessä esittävät 143 artiklan 1 kohdassa, 151 ar
tiklan 4 ja 9 kohdassa, 283 artiklassa, 312 artiklan 2 koh
dassa tai 363 artiklassa tarkoitettua lupaa koskevan hake
muksen;
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b) määrittääkseen, täyttyvätkö 422 artiklan 9 kohdassa ja
425 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut erityistä ryhmänsisäistä
kohtelua koskevat kriteerit täydennettyinä 422 artiklan 10
kohdassa ja 425 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuilla EPV:n
teknisillä sääntelystandardeilla.

Hakemukset on toimitettava ainoastaan konsolidointiryhmän
valvojalle.

Jäljempänä 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa
on oltava kuvaus menetelmistä, joilla operatiiviselle riskille va
rattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhtiöiden kesken. Hakemuk
sesta on käytävä ilmi, otetaanko hajautusvaikutukset huomioon
riskien mittausjärjestelmässä ja millä tavoin ne otetaan huomi
oon.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkensa saa
dakseen aikaan yhteisen päätöksen kuuden kuukauden kuluessa

a) 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta hakemuksesta;

b) edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kriteereiden ar
vioinnista ja erityiskohtelun määrittelystä.

Yhteinen päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta
osin perustellun päätöksen, ja 1 kohdassa tarkoitetun toimival
taisen viranomaisen on toimitettava päätös hakijalle.

3.
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Päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin
perustellun päätöksen, ja siinä on otettava huomioon muiden
toimivaltaisten viranomaisten kuuden kuukauden määräajan ku
luessa ilmaisemat näkemykset ja varaumat.

Konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava päätös EU:ssa
emoyrityksenä toimivalle laitokselle, EU:ssa emoyrityksenä toi
mivalle rahoitusalan holdingyhtiölle tai EU:ssa emoyrityksenä
toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle sekä muille toimival
taisille viranomaisille.

Jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista on kuu
den kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsi
teltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti,
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä tämän artiklan 1
kohdan a alakohtaa koskevaa omaa päätöstään ja odotettava
päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan
3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n teke
män päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa pi
detään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana.
EPV:n on tehtävä päätöksensä yhden kuukauden kuluessa. Asiaa
ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuu
kauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

5.
Jos toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ei ole
tehty kuuden kuukauden kuluessa, tytäryrityksen yksilöllisestä
valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä
oma 1 kohdan b alakohtaa koskeva päätöksensä.

Päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin
perustellun päätöksen, ja siinä on otettava huomioon muiden
toimivaltaisten viranomaisten kuuden kuukauden määräajan ku
luessa ilmaisemat näkemykset ja varaumat.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso alkaa

a) päivänä, jona konsolidointiryhmän valvoja vastaanottaa 1
kohdan a alakohdassa tarkoitetun täydellisen hakemuksen.
Konsolidointiryhmän valvojan on viipymättä toimitettava
täydellinen hakemus muille toimivaltaisille viranomaisille;

b) päivänä, jona toimivaltaiset viranomaiset vastaanottavat kon
solidointiryhmän valvojan laatiman raportin, jossa analysoi
daan kyseisen ryhmän sisäisiä sitoumuksia.

4.
Jos toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ei ole
tehty kuuden kuukauden kuluessa, konsolidointiryhmän valvo
jan on tehtävä oma 1 kohdan a alakohtaa koskeva päätöksensä.
Konsolidointiryhmän valvojan päätös ei saa rajoittaa direktiivin
2013/36/EU 105 artiklan mukaista toimivaltaisten viranomais
ten toimivaltaa.

Päätös on toimitettava konsolidointiryhmän valvojalle, joka il
moittaa siitä EU:ssa emoyrityksenä toimivalle laitokselle, EU:ssa
emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan holdingyhtiölle tai EU:ssa
emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle.

Jos konsolidointiryhmän valvoja on kuuden kuukauden määräa
jan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, tytäryrityksen yksilölli
sestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on ly
kättävä tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa päätös
tään ja odotettava päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun ase
tuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma pää
töksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukau
den määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna
sovitteluaikana. EPV:n on tehtävä päätöksensä yhden kuukauden
kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen,
kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty
yhteinen päätös.
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6.
Kun EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos ja sen tytäryri
tykset, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyh
tiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdin
gyhtiön tytäryritykset käyttävät 312 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tettua kehittynyttä mittaamismenetelmää (AMA) tai 143 artik
lassa tarkoitettua sisäisen luottoluokituksen menetelmää (IRB)
yhtenäisellä tavalla, toimivaltaisten viranomaisten on sallittava,
että emoyritys ja tytäryritykset yhdessä tarkasteltuina täyttävät
edellisessä tapauksessa 321 ja 322 artiklassa asetetut ehdot tai
jälkimmäisessä tapauksessa kolmannen osan II osaston 3 luvun
6 jaksossa asetetut ehdot tavalla, joka on yhdenmukainen ryh
män rakenteen ja sen riskienhallintajärjestelmien, -prosessien ja
-menetelmien kanssa.

7.
Edellä 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä on pidet
tävä lopullisina, ja toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava
niitä asianomaisissa jäsenvaltioissa.

8.
EPV:n on laadittava teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset, joissa määritetään 1 kohdan a alakohdassa tarkoi
tettu yhteistä päätöstä koskeva menettely 143 artiklan 1 koh
dassa, 151 artiklan 4 ja 9 kohdassa, 283 artiklassa, 312 artiklan
2 kohdassa ja 363 artiklassa tarkoitettuja lupia koskevien hake
musten osalta, jotta voidaan helpottaa yhteisten päätösten tekoa.

EPV:n on toimitettava nämä teknisten standardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklaa noudattaen.

21 artikla
Maksuvalmiusvaatimusten soveltamistasoa koskevat
yhteiset päätökset
1.
Konsolidointiryhmän valvojan ja toimivaltaisten viran
omaisten, jotka vastaavat EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitok
sen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön
tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyh
tiön tytäryritysten valvonnasta jäsenvaltiossa, on EU:ssa emoyri
tyksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan ra
hoitusalan holdingyhtiön, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoi
tusalan sekaholdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan
laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdin
gyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekahol
dingyhtiön alakonsolidoidun tytäryrityksen tehtyä sitä koskevan
hakemuksen, tehtävä kaikkensa saadakseen aikaan yhteisen pää
töksen siitä, täyttyvätkö 8 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan
edellytykset ja erityisen maksuvalmiusalaryhmän määrittämiseksi
8 artiklan soveltamista varten.

Yhteinen päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun konsolidointiryhmän valvoja on toimittanut kertomuksen,
jossa erityiset maksuvalmiusalaryhmät määritetään 8 artiklassa
säädettyjen perusteiden pohjalta. Jos asiasta ei päästä kuuden
kuukauden kuluessa yhteisymmärrykseen, konsolidointiryhmän
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valvojan on minkä tahansa toisen asianomaisen toimivaltaisen
viranomaisen pyynnöstä kuultava EPV:tä. Konsolidointiryhmän
valvoja voi kuulla EPV:tä myös omasta aloitteestaan.

Yhteisessä päätöksessä voidaan myös asettaa rajoituksia likvidien
varojen sijainnille ja omistukselle sekä edellyttää, että kuudennen
osan soveltamisesta vapautettujen laitosten on säilytettävä vä
himmäismäärät likvidejä varoja.

Tämä yhteinen päätös ilmoitetaan asiakirjassa, joka sisältää kaik
ilta osin perustellun päätöksen, jonka konsolidointiryhmän val
vojan on toimitettava maksuvalmiusalaryhmän emoyrityksenä
toimivalle laitokselle.

2.
Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty kuuden kuukauden mää
räajan kuluessa, kunkin yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toi
mivaltaisen viranomaisen on tehtävä oma päätöksensä.

Mikä tahansa toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin kuu
den kuukauden määräajan kuluessa kuulla EPV:tä siitä, täytty
vätkö 8 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan edellytykset. Tällöin
EPV voi toimia neuvoa-antavana sovittelijana asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 31 artiklan c alakohdan mukaisesti ja kaikkien
asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia
päätöksiään ja odotettava neuvoa-antavan sovittelun tulosta. Jos
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole sovittelun aikana päässeet
sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, kunkin yksilöllisestä
valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä
oma päätöksensä ottaen huomioon suhteelliset edut ja riskit
emoyrityksenä toimivan laitoksen jäsenvaltion tasolla ja suhteel
liset edut ja riskit tytäryrityksen jäsenvaltion tasolla. Asiaa ei saa
saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden
määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen päätös ja tämän kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetut päätökset ovat sitovia.

3.
Asianomainen toimivaltainen viranomainen voi myös
kuuden kuukauden määräajan kuluessa kuulla EPV:tä, jos 8 ar
tiklan 3 kohdan a–d alakohdan edellytyksistä on erimielisyyttä.
Tällöin EPV voi toimia neuvoa-antavana sovittelijana asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 31 artiklan c alakohdan mukaisesti ja kaik
kien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä
omia päätöksiään ja odotettava neuvoa-antavan sovittelun tulos
ta. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole sovittelun aikana
päässeet sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, kunkin yk
silöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
on tehtävä oma päätöksensä.

22 artikla
Kolmansissa maissa toimivia yhteisöjä koskeva
alakonsolidointi
Tytäryrityksinä toimivien laitosten on sovellettava 89–91 artik
lassa sekä kolmannessa ja viidennessä osassa säädettyjä vaa
timuksia alakonsolidointiryhmän tasolla, jos kyseisillä laitoksilla
tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai
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rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä on laitos tai rahoituslaitos tytä
ryrityksenä kolmannessa maassa tai omistusyhteys tällaisessa
yrityksessä.

23 artikla
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b) a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät yli
kurssirahastot;

c) kertyneet voittovarat;

Kolmansiin maihin sijoittautuneet yritykset
Sovellettaessa konsolidoitua valvontaa tämän luvun mukaisesti
ilmaisuilla 'sijoituspalveluyritys', 'luottolaitos', 'rahoituslaitos' ja
'laitos' tarkoitetaan myös sellaisia kolmansiin maihin sijoittautu
neita yrityksiä, jotka olisivat 4 artiklan määritelmien mukaisia,
jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin. Ilmaisulla 'laitos' tarkoi
tetaan myös sellaisia kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityk
siä, jotka olisivat määritelmien 'luottolaitos' tai 'sijoituspalvelu
yritys' mukaisia, jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin.

24 artikla

d) kertyneet muun laajan tuloksen erät;

e) muut rahastot

f) yleisten pankkiriskien rahastot.

Omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät
1.
Omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät on arvostettava
sovellettavan tilinpitojärjestelmän mukaisesti.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset
viranomaiset voivat vaatia, että laitokset arvostavat omaisuuserät
ja taseen ulkopuoliset erät sekä määrittävät omat varat kansain
välisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, sellaisina kuin niitä
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla.

TOINEN OSA
OMAT VARAT

Edellä c–f kohdassa tarkoitetut erät katsotaan ydinpääomaksi
(CET1) vain silloin, kun ne ovat laitoksen käytettävissä välittö
mästi ja rajoittamattomasti riskien tai tappioiden kattamiseksi
heti niiden synnyttyä.

2.
Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa laitos voi ainoastaan
toimivaltaisen viranomaisen etukäteisellä luvalla sisällyttää kes
ken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpää
omaan ennen kuin kyseinen laitos on muodollisella päätöksellä
vahvistanut tilikauden lopullisen voiton tai tappion. Toimivaltai
nen viranomainen saa myöntää luvan vain, jos seuraavat ehdot
täyttyvät:

I OSASTO
OMIEN VAROJEN OSATEKIJÄT
1 LUKU

Ensisijainen pääoma (T1)

a) laitoksesta riippumattomat henkilöt, jotka vastaavat sen tilin
tarkastuksesta, ovat todentaneet voitot;

25 artikla
Ensisijainen pääoma (T1)
Laitoksen ensisijainen pääoma (T1) koostuu laitoksen ydinpää
oman (CET1) ja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) summasta.

2 LUKU

Ydinpääoma (CET1)
1 Jakso

b) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksy
mällä tavalla, että voitoista on vähennetty kaikki ennakoita
vissa olevat kulut tai osingot.

Laitoksen kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneiden
voittojen tarkastamisen on annettava riittävä varmuus siitä, että
voitot on arvioitu sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä vahvis
tettujen periaatteiden mukaisesti.

Ydinpääoman erät ja instrumentit
26 artikla
Ydinpääomaerät
1.

Laitosten ydinpääomaerät koostuvat seuraavista:

a) pääomainstrumentit, jos 28 artiklassa tai tarvittaessa 29 artik
lassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, täyttävätkö
ydinpääomainstrumenttien (CET1) liikkeeseenlaskut 28 artiklassa
tai tarvittaessa 29 artiklassa säädetyt edellytykset. 31 päivänä
joulukuuta 2014 jälkeen tapahtuvien liikkeeseenlaskujen osalta
laitokset saavat luokitella pääomainstrumentit ydinpääomainst
rumenteiksi (CET1) vain saatuaan siihen luvan toimivaltaisilta
viranomaisilta, jotka voivat kuulla EPV:tä.
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Kun on kyse valtiontukea lukuun ottamatta sellaisista pää
omainstrumenteista, jotka toimivaltainen viranomainen on hy
väksynyt luokiteltaviksi ydinpääomainstrumenteiksi (CET1)
mutta joiden osalta EPV katsoo olevan huomattavan vaikea
varmistua 28 artiklan tai tarvittaessa 29 artiklanedellytysten
täyttymisestä, toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava nä
kemyksensä EPV:lle.

v) luottolaitos, joka on kokonaan edellä i–iv alakohdassa
tarkoitetun laitoksen omistuksessa ja sillä on asiaankuu
luvan toimivaltaisten viranomaisten lupa soveltaa tämän
artiklan säännöksiä edellyttäen, että 100 prosenttia lu
ottolaitoksen liikkeessä olevista osakkeista on suoraan
tai välillisesti mainituissa alakohdissa tarkoitetun laitok
sen hallussa;

EPV laatii kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tie
tojen perusteella luettelon kaikenlajisista pääomainstrumenteista,
jotka kussakin jäsenvaltiossa katsotaan ydinpääomainstrumen
teiksi (CET1). EPV laatii ja julkaisee luettelon ensimmäisen ker
ran 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.

b) 28 artiklassa säädetyt edellytykset ja 29 artiklassa säädetyt
edellytykset täyttyvät;

EPV voi 80 artiklassa säädetyn arviointiprosessin jälkeen ja jos
on riittävästi näyttöä siitä, että kyseiset instrumentit eivät täytä
28 artiklan ja tarvittaessa 29 artiklan edellytyksiä, päättää pois
taa luettelosta 31 päivänä joulukuuta 2014 jälkeen liikkeeseen
lasketut muut kuin valtiontukipääomainstrumentit ja antaa asi
asta ilmoituksen.
4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään, mitä ilmaisulla 'ennakoitavissa oleva' tarkoitetaan
määritettäessä sitä, ovatko kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai
osingot vähennetty.

Keskinäiset yhtiöt, osuuskunnat tai säästöpankit, jotka on sovel
lettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tunnustettu ennen
31 päivää joulukuuta 2012, luokitellaan sellaisiksi edelleen tätä
osaa sovellettaessa edellyttäen, että ne täyttävät edelleen tunnus
tamisen perusteena olevat edellytykset.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksen, jossa
määritetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaiset viran
omaiset voivat tätä osaa sovellettaessa hyväksyä kansallisessa
lainsäädännössä tunnustetun yritystyypin keskinäiseksi yhtiöksi,
osuuskunnaksi, säästöpankiksi tai vastaavaksi laitokseksi.

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.

EPV toimittaa asianomaisen teknisten täytäntöönpanostandar
dien luonnoksen komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 men
nessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

27 artikla
Ydinpääomaeriin (CET1) sisältyvät keskinäisten yhtiöiden,
osuuskuntien, säästöpankkien tai vastaavien laitosten
pääomainstrumentit
1.
Ydinpääomaeriin (CET1) sisältyvät kaikki laitoksen säädös
perusteisten ehtojensa mukaisesti liikkeeseenlaskemat pää
omainstrumentit, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) laitos on määritelty sovellettavassa kansallisessa lainsäädän
nössä, ja toimivaltaiset viranomaiset pitävät sitä jonakin seu
raavista:
i) keskinäinen yhtiö;
ii) osuuskunta;

28 artikla
Ydinpääomainstrumentit (CET1)
1.
Pääomainstrumentit katsotaan ydinpääomainstrumenteiksi
(CET1) vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) laitos laskee instrumentit suoraan liikkeeseen laitoksen
omistajien etukäteisellä luvalla tai, jos se on sovellettavan
kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, laitoksen ylim
män hallintoelimen etukäteisellä luvalla;

b) instrumentit ovat maksettuja, eikä laitos ole rahoittanut suo
raan tai välillisesti niiden ostoa;

c) instrumentit täyttävät luokitukseltaan kaikki seuraavat edel
lytykset:

iii) säästöpankki;
iv) vastaava laitos;

i) ne katsotaan direktiivin 86/635/ETY 22 artiklassa tar
koitetuksi pääomaksi;
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v) instrumentteja koskevissa ehdoissa laitosta ei velvoiteta
jakamaan voittoa instrumenttien haltijoille eikä laitos
ole siihen muutenkaan velvoitettu;

ii) ne luokitellaan sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä
tarkoitetuksi omaksi pääomaksi;
iii) ne luokitellaan omaksi pääomaksi taseen mukaisen mak
sukyvyttömyyden määrittämiseksi kansallisen maksuky
vyttömyyslainsäädännön niin vaatiessa;

vi) voitonjaon maksamatta jättäminen ei aiheuta laitoksen
maksukyvyttömyystapahtumaa;

d) instrumentit esitetään selkeästi ja erikseen laitoksen tilinpää
töksen taseessa;
e) instrumentit ovat eräpäivättömiä;
f)

vii) laitokselle ei aseteta rajoituksia voitonjaon peruuttami
sen vuoksi;
i)

instrumenteilla katetaan ensimmäinen ja suhteellisesti suurin
osa tappioista niiden syntyessä, kun otetaan huomioon
kaikki laitoksen liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit, ja
kullakin instrumentilla katetaan tappioita samassa määrin
kuin kaikilla muilla ydinpääomainstrumenteilla;

j)

instrumentit sijoittuvat laitoksen maksukyvyttömyyden tai
selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä kaikkien mui
den vaateiden jälkeen;

instrumenttien pääoman määrää ei voida vähentää tai mak
saa takaisin, jollei ole kyseessä joko
i) laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettely; tai
ii) instrumenttien harkinnanvaraiset takaisinostot tai muut
harkinnanvaraiset pääoman vähentämiskeinot, jolloin lai
toksen on täytynyt saada toimivaltaiselta viranomaiselta
etukäteinen lupa 77 artiklan mukaisesti;

g) instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ilmaista nimen
omaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien pääomamäärää
mahdollisesti tai tosiasiallisesti vähennetään tai että se mah
dollisesti tai tosiasiallisesti maksetaan takaisin muussa ta
pauksessa kuin laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettelys
sä, eikä laitos esitä tällaista mainintaa muulla tavoin ennen
instrumenttien liikkeeseenlaskua tai sen yhteydessä, lukuun
ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrument
teja, kun laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mu
kaan ei saa kieltäytyä lunastamasta niitä takaisin;
h) instrumentit täyttävät voitonjaon osalta kaikki seuraavat
edellytykset:
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k) instrumenttien omistajilla on laitoksen jäännösvaroihin koh
distuva oikeus, joka suhteutetaan selvitystila- ja konkurs
simenettelyn yhteydessä kaikkien etuoikeudeltaan parempien
vaateiden maksamisen jälkeen tällaisten liikkeeseenlaskettu
jen instrumenttien määrään ja joka ei ole kiinteämääräinen
tai jolle ei ole asetettu ylärajaa, lukuun ottamatta kuitenkaan
27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja;
l)

instrumenteille ei ole mikään seuraavista tahoista antanut
sellaista vakuutta tai takausta, joka parantaa vaateen etuoike
usasemaa:
i) laitos tai sen tytäryritykset;
ii) laitoksen emoyritys tai sen tytäryritykset;

i) voitonjaon maksamisjärjestykseen liittyvää etuoikeutet
tua voitonjakoa ei suoriteta, mikä koskee myös muita
ydinpääomainstrumentteja (CET1), ja instrumentteja
koskevissa ehdoissa ei määrätä etuoikeuksista voitonja
koon;
ii) instrumenttien haltijoille suoritettava voitonjako voi
daan maksaa ainoastaan jakokelpoisista eristä;

iii) emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen
tytäryritykset;
iv) monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset;
v) rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja sen tytäryritykset;

iii) instrumentteja koskevissa ehdoissa ei aseteta ylärajaa tai
muita rajoituksia voitonjaon enimmäismäärälle, lukuun
ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja inst
rumentteja;

vi) yritys, jolla on läheiset sidokset i–v alakohdassa tarkoi
tettuihin yhteisöihin;

iv) voitonjaon määrä ei millään tavoin perustu hintaan,
jolla instrumentit on ostettu liikkeeseenlaskun yhteydes
sä, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitet
tuja instrumentteja;

m) instrumentteihin ei kohdistu sopimus- tai muita järjestelyjä,
jotka parantaisivat kyseisiin instrumentteihin perustuvien
vaateiden etuoikeusasemaa maksukyvyttömyyden tai selvi
tystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Ensimmäisen alakohdan j alakohdassa säädetyn edellytyksen kat
sotaan täyttyvän huolimatta siitä, että instrumentit sisältyvät
484 artiklan 3 kohdan nojalla ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1)
tai toissijaiseen pääomaan (T2) edellyttäen, että niiden etuoike
usasema on sama.
2.
Edellä 1 kohdan i alakohdassa säädettyjen edellytysten on
katsottava täyttyvän myös siinä tapauksessa, että ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien
pääoman määrän arvoa alennetaan pysyvästi.
Edellä 1 kohdan f alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan
täyttyvän riippumatta pääomainstrumentin pääomamäärän ar
von alentamisesta kriisinratkaisumenettelyssä tai laitoksesta vas
taavan kriisinratkaisuviranomaisen vaatiman pääomainstrument
tien alaskirjauksen seurauksena.
Edellä 1 kohdan g alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan
täyttyvän riippumatta pääomainstrumenttia koskevista säännök
sistä, joissa ilmaistaan nimenomaisesti tai epäsuorasti, että pää
omainstrumentin pääomamäärän arvoa alennetaan tai voidaan
alentaa kriisinratkaisumenettelyssä tai laitoksesta vastaavan krii
sinratkaisuviranomaisen vaatiman pääomainstrumenttien alas
kirjauksen seurauksena.
3.
Edellä 1 kohdan h alakohdan iii alakohdassa säädetyn
edellytyksen katsotaan täyttyvän riippumatta instrumentille
maksettavasta osingon kerrannaisesta edellyttäen, että tällainen
osingon kerrannainen ei johda omiin varoihin kohdistuvaan
suhteettoman suureen vaikutukseen.
4.
Edellä 1 kohdan h alakohdan i alakohtaa sovellettaessa
eriytetyssä voitonjaossa on otettava huomioon ainoastaan eriy
tetyt äänioikeudet. Tässä suhteessa voittoa jaetaan enemmän
ainoastaan ydinpääomainstrumenteille, joilla on vähemmän ää
nioikeuksia tai joilla ei ole niitä ollenkaan.
5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:
a) oman pääoman instrumenttien epäsuoran rahoituksen
luonne ja siinä sovellettavat rahoitusmuodot;
b) se, aiheuttavatko useat voitonjaot omiin varoihin kohdistu
van liian suuren vaikutuksen ja milloin näin tapahtuu;
c) etuoikeutetun voitonjaon merkitys;
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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29 artikla
Keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja
vastaavien laitosten liikkeeseenlaskemat
pääomainstrumentit
1.
Keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja
vastaavien laitosten liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit
katsotaan ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) vain, jos 28 artik
lassa, sellaisena kuin se on tämän artiklan soveltamisesta johtu
vin muutoksin, säädetyt edellytykset täyttyvät.

2.
Pääomainstrumenttien lunastamisen osalta on täytettävä
seuraavat edellytykset:

a) laitoksen on voitava kieltäytyä instrumenttien lunastamisesta,
paitsi jos kieltäytyminen ei ole mahdollista sovellettavan kan
sallisen lainsäädännön mukaan;

b) jos laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ei
saa kieltäytyä lunastamasta instrumentteja, instrumentteja
koskevissa säännöksissä on annettava laitokselle mahdolli
suus rajoittaa niiden lunastamista;

c) kieltäytymistä instrumenttien lunastamisesta tai tapauksen
mukaan niiden lunastamisen rajoittamista ei saa pitää laitok
sen maksukyvyttömyytenä.

3.
Pääomainstrumentteihin liittyvän voitonjaon enimmäis
määrälle saa asettaa ylärajan tai rajoituksen vain, jos se asetetaan
sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai laitoksen yhtiöjärjes
tyksen tai sääntöjen mukaisesti.

4.
Jos pääomainstrumentit antavat omistajalleen maksukyvyt
tömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä
instrumenttien nimellisarvoon rajoittuvat oikeudet laitoksen ra
hastoihin, rajoitus koskee samassa laajuudessa kaikkien muiden
laitoksen liikkeeseenlaskemien ydinpääomainstrumenttien halti
joita.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetty edellytys ei rajoita keskinäi
sen yhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai vastaavan laitoksen
mahdollisuutta hyväksyä ydinpääomainstrumentteja (CET1),
jotka eivät anna haltijalle äänioikeuksia ja jotka täyttävät kaikki
seuraavista edellytyksistä:

a) äänioikeudettomien instrumenttien haltijoiden vaade laitok
sen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenet
telyn yhteydessä on oikeassa suhteessa kaikkien niiden ydin
pääomainstrumenttien (CET1) osuuteen, joita kyseiset äänioi
keudettomat instrumentit edustavat;

b) instrumentit katsotaan muuten ydinpääomainstrumenteiksi
(CET1).
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d) valtio tai asiaankuuluva viranomainen tai julkisyhteisö ovat
merkinneet kokonaisuudessaan pääomainstrumentit ja pitä
vät niitä hallussa;

5.
Jos pääomainstrumentit antavat omistajalleen maksukyvyt
tömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä lai
toksen varoihin kohdistuvan oikeuden, joka on kiinteämääräi
nen tai jolle on asetettu yläraja, rajoitus koskee samassa laajuu
dessa kaikkien muiden laitoksen liikkeeseenlaskemien ydinpää
omainstrumenttien haltijoita.

e) pääomainstrumentit kykenevät kattamaan tappioita;

6.
EPV laatii tekniset sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään sellaisten lunastamista koskevien rajoitusten luonne,
joita tarvitaan, kun laitos sovellettavan kansallisen lainsäädän
nön mukaan ei saa kieltäytyä lunastamasta omien varojen inst
rumentteja.

f) lukuun ottamatta 27 artiklassa tarkoitettuja pääomainst
rumentteja, pääomainstrumenttien omistajilla on selvitystilaja konkurssimenettelyn yhteydessä laitoksen jäännösvaroihin
kohdistuva oikeus kaikkien etuoikeudeltaan parempien vaa
teiden maksamisen jälkeen;

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.

g) valtion tai tarvittaessa asiaankuuluvan viranomaisen tai jul
kisyhteisön käytettävissä on asianmukaisia irtautumismeka
nismeja;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

h) toimivaltainen viranomainen on antanut etukäteisen luvan ja
julkaissut päätöksensä perusteluineen.

30 artikla
Sen seuraukset, että ydinpääomainstrumentteja (CET1)
koskevat edellytykset eivät enää täyty
Jos 28 artiklassa ja soveltuvin osin 29 artiklassa säädetyt edel
lytykset eivät enää täyty ydinpääomainstrumentin (CET1) osalta,
sovelletaan seuraavia säännöksiä:

2.
EPV katsoo asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pe
rustellusta pyynnöstä ja yhteistyössä tämän kanssa, että 1 koh
dassa tarkoitetut pääomainstrumentit vastaavat tässä asetuksessa
tarkoitettuja ydinpääomainstrumentteja (CET1).
2 Jakso
Omiin varoihin sovellettavat suodattimet
32 artikla

a) instrumentti lakkaa välittömästi olemasta ydinpääomainst
rumentti (CET1);

Arvopaperistetut omaisuuserät

b) instrumenttiin liittyvät ylikurssirahastot lakkaavat välittö
mästi olemasta ydinpääomaeriä (CET1).

1.
Laitoksen on jätettävä pois kaikista omien varojen osate
kijöistä kaikki sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaiset lai
toksen oman pääoman lisäykset, jotka johtuvat arvopaperiste
tuista omaisuuseristä, mukaan luettuina seuraavat:

31 artikla
Viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät
pääomainstrumentit
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kriisitilanteissa antaa
laitoksille luvan sisällyttää ydinpääomaan (CET1) pääomainst
rumentteja, jotka täyttävät vähintään 28 artiklan 1 kohdan
b–e alakohdassa säädetyt edellytykset, jos kaikki seuraavista
edellytyksistä täyttyvät:

a) pääomainstrumentit on laskettu liikkeeseen 1 päivään tam
mikuuta 2014 jälkeen;

a) sellaiseen tulevaan marginaalituloon liittyvä lisäys, joka tuot
taa laitokselle myyntivoittoa;
b) jos laitos on ollut arvopaperistamisen alullepanijana, arvo
paperistettujen omaisuuserien ennakoitujen tulojen aktivoin
nista saadut nettovoitot, jotka tarjoavat erillisen turvan arvo
paperistetuille omaisuuserille.
2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritellään tarkemmin 1 kohdan a alakohdassa mainittu
myyntivoiton käsite.

b) komissio pitää pääomainstrumentteja valtiontukena;

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

c) pääomainstrumentit on laskettu liikkeeseen pääomapohjan
vahvistamistoimenpiteen yhteydessä tuolloin voimassa ollei
den valtiontukisääntöjen nojalla;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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33 artikla
Rahavirtojen suojaukset ja omien velkojen arvonmuutokset

L 176/41

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

1.
Laitokset eivät saa sisällyttää omien varojen osatekijöihin
seuraavia eriä:
34 artikla
a) käyvän arvon rahastoon sisältyvät erät, jotka liittyvät sellais
ten rahoitusvälineiden rahavirtojen suojauksista saatuihin
voittoihin tai tappioihin, joita ei ole arvostettu käypään ar
voon, ennakoidut rahavirrat mukaan lukien;

b) käypään arvoon arvostettuihin laitoksen velkoihin liittyvät
voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokel
poisuuden muutoksesta.

c) kaikki käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka
aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta
luottoriskistä;

2.
Edellä olevan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa laitokset
eivät saa kuitata käypään arvoon arvostettuja voittoja ja tappi
oita, jotka johtuvat laitoksen omasta luottoriskistä, sen vasta
puoliriskistä johtuvalla luottoriskillä.

3.
Rajoittamatta 1 kohdan b alakohdassa säädettyä, laitokset
voivat sisällyttää velkoihinsa liittyvien voittojen ja tappioiden
määrän omiin varoihinsa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

a) velat ovat direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettujen joukkolainojen muodossa;

b) laitoksen varojen ja velkojen arvon muutokset johtuvat lai
toksen oman luottoluokituksen vastaavista muutoksista;

Muut arvonoikaisut
Laitosten on sovellettava 105 artiklan vaatimuksia kaikkiin käy
pään arvoon arvostettuihin omaisuuseriinsä laskiessaan omien
varojensa määrää ja vähennettävä ydinpääomasta (CET1) mah
dollisten muiden tarvittavien arvonoikaisujen määrä.
35 artikla
Käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat voitot ja
tappiot
Laitokset eivät saa tehdä oikaisuja poistaakseen omista varois
taan realisoitumattomia voittoja tai tappioita, jotka liittyvät nii
den käypään arvoon arvostettaviin varoihin ja velkoihin, jollei
ole kyse 33 artiklassa tarkoitetuista eristä.
3 Jakso
Vähennykset ydinpääoman (CET1) eristä
sekä poikkeukset ja vaihtoehdot
1 Alajakso
Vähennykset ydinpääoman (CET1) eristä

36 artikla
Vähennykset ydinpääoman (CET1) eristä
1.

Laitosten on vähennettävä ydinpääoman (CET1) eristä

a) kuluvan tilikauden tappiot;
b) aineettomat hyödykkeet;
c) tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset vero
saamiset;

c) edellä a alakohdassa tarkoitettujen joukkolainojen arvo ja
laitoksen varojen arvo vastaavat suurelta osin toisiaan;

d) kiinnitysluotot on mahdollista lunastaa ostamalla takaisin
niiden rahoitukseen käytetyt joukkolainat markkina- tai ni
mellisarvoon.

4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset sen
määrittämiseksi, mitä tarkoitetaan 3 kohdan c alakohdassa tar
koitetulla joukkolainojen arvon ja varojen arvon suurella vastaa
vuudella.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013.

d) niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuue
rät käyttämällä sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBmentelmä), negatiiviset määrät, jotka saadaan laskemalla 158
ja 159 artiklan mukaan laskettujen odotettujen tappioiden
yhteismäärä;
e) laitoksen taseeseen merkityt etuuspohjaisen eläkerahaston va
rat;
f) laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet
omista ydinpääoman (CET1) instrumenteista, mukaan luet
tuina sellaiset omat ydinpääoman instrumentit, jotka laitos
on tosiasiallisesti tai ehdollisesti velvollinen ostamaan ole
massa olevan sopimusvelvoitteen mukaisesti;
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g) suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan
yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun näillä
yhteisöillä on laitoksen kanssa keskinäinen ristiinomistus,
jolla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyritään lisäämään
keinotekoisesti laitoksen omia varoja;
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alakohdassa samoin kuin 66 artiklan a, c ja d alakohdassa tar
koitettujen, niihin liittyvien vähennysten tarkemmat soveltamis
säännöt:

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
h) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
sovellettava määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisö
jen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella ei
ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä;

i) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
sovellettava määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisö
jen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella on
merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä;

j) niiden erien määrä, jotka on 53 artiklan mukaan vähennet
tävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä ja joka ylittää lai
toksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1);

k) vastuiden määrä, joka liittyy seuraaviin eriin, joihin voidaan
soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa, jos laitos 1 250 pro
sentin riskipainon soveltamisen sijasta vähentää kyseisen vas
tuuerän ydinpääoman (CET1) erien määrästä:

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset mää
rittääkseen kolmansien maiden rahoituslaitosten ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010
24 päivänä marraskuuta 2010 (1) perustettua Euroopan valvon
taviranomaista (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen),
jäljempänä 'EVLEV', kuultuaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyri
tysten sekä direktiivin 2009/138/EY soveltamisalan ulkopuolelle
mainitun direktiivin 4 artiklan mukaisesti jäävien yritysten pää
omainstrumenttityypit, jotka on vähennettävä seuraavista omien
varojen osatekijöistä:

a) ydinpääoman (CET1) erät;

b) ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät;
i) finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet;
c) toissijaisen pääoman (T2) erät.
ii) arvopaperistamispositiot 243 artiklan 1 kohdan b ala
kohdan, 244 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 258 ar
tiklan mukaisesti;

iii) luottokauppa 379 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

iv) positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa
IRB-menetelmää käyttäen 153 artiklan 8 kohdan mukai
sesti;

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

37 artikla
Aineettomien hyödykkeiden vähentäminen

v) oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin mene
telmää käyttäen 155 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

l) laskentahetkellä odotettavissa olevat ydinpääoman (CET1)
eriin liittyvät verot paitsi silloin, kun laitos asianmukaisesti
mukauttaa ydinpääoman (CET1) erien määrää siinä määrin,
kuin verot pienentävät riskien tai tappioiden kattamiseen
käytettävissä olevaa määrää.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään tämän artiklan 1 kohdan a, c, e, f, h, i ja l ala
kohdassa tarkoitettujen vähennysten sekä 56 artiklan a, c, d ja f

Laitosten on määritettävä vähennettävien aineettomien hyödyk
keiden määrä seuraavasti:

a) vähennettävää määrää on pienennettävä sellaisten aineetto
miin hyödykkeisiin liittyvien laskennallisten verovelkojen
määrällä, jotka mitätöityisivät, jos aineettomien hyödykkei
den arvo alenisi tai nämä hyödykkeet kirjattaisiin pois ta
seesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;

b) vähennettävään määrään on sisällyttävä liikearvo, joka sisäl
tyy laitoksen huomattavien sijoitusten arvostukseen.
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
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38 artikla
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten
verosaamisten vähentäminen
1.
Laitosten on määritettävä tulevista veronalaisista voitoista
riippuvien laskennallisten verosaamisten määrä, joka vähenne
tään tämän artiklan mukaisesti.
2.
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten
verosaamisten määrä on laskettava vähentämättä siitä näihin
saamisiin liittyvien laitoksen laskennallisten verovelkojen mää
rää, paitsi jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
3.
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten
verosaamisten määrästä voidaan vähentää näihin saamisiin liit
tyvien laitoksen laskennallisten verovelkojen määrä, jos seura
avat edellytykset täyttyvät:
a) yhteisöllä on kansallisen lainsäädännön nojalla laillisesti toi
meenpantavissa oleva oikeus kuitata kyseiset kauden verotet
tavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään;
b) kyseiset laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman
veroviranomaisen samalta verovelvolliselta yhteisöltä peri
miin veroihin.
4.
Edellä olevaa 3 kohtaa sovellettaessa käytettävät laskennal
lisiin verosaamisiin liittyvät laitoksen laskennalliset verovelat ei
vät saa sisältää laskennallisia verovelkoja, jotka pienentävät vä
hennettävää aineettomien hyödykkeiden tai etuuspohjaisen elä
kerahaston varojen määrää.
5.
Edellä 4 kohdassa tarkoitetut laskennallisiin verosaamisiin
liittyvät laskennalliset verovelat on jaettava seuraavien kesken:
a) tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten ero
jen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, joita ei
vähennetä 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) kaikki muut tulevista veronalaisista voitoista riippuvat las
kennalliset verosaamiset.
Laitosten on jaettava laskennallisiin verosaamisiin liittyvät las
kennalliset verovelat niiden tulevista veronalaisista voitoista riip
puvien laskennallisten verosaamisten osuuksien mukaisesti, joita
a ja b alakohdassa tarkoitetut erät edustavat.
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b) laitoksen kuluvan kauden verotukselliset tappiot, jotka hyvi
tetään aiempien vuosien perusteella ja joiden seurauksena
syntyy keskushallintoon, aluehallintoon tai paikalliseen vero
viranomaiseen kohdistuva vaade tai joltakin näistä oleva saa
minen.

2.
Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomiin lasken
nallisiin verosaamisiin kuuluvat vain väliaikaisten erojen seura
uksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, jos kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:

a) ne korvataan viipymättä automaattisesti ja pakollisesti veron
hyvityksellä silloin, kun laitoksen tappio ilmoitetaan sen vuo
tuisen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä, tai laitoksen
selvitystilan taikka maksukyvyttömyyden yhteydessä;

b) laitos voi sovellettavan kansallisen verolainsäädännön nojalla
vähentää a alakohdassa tarkoitetun veronhyvityksen kaikista
veroveloista, joita laitoksella tai mainitun lainsäädännön no
jalla verotuksellisesti samaan konsolidointiin sisältyvällä
muulla yrityksellä tai ensimmäisen osan II osaston 2 luvun
mukaisesti konsolidoidun valvonnan kohteena olevalla
muulla yrityksellä on;

c) jos b alakohdassa tarkoitettujen veronhyvitysten määrä ylit
tää mainitussa kohdassa tarkoitettujen verovelkojen määrän,
ylijäämämäärästä tulee välittömästi laitoksen sijoittautumisjä
senvaltion keskushallintoon kohdistuva vaade.

Laitosten on sovellettava 100 prosentin riskipainoa laskennalli
siin verosaamisiin, jos a, b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset
täyttyvät.

40 artikla
Odotettujen tappioiden yhteismäärän laskennasta saatavien
negatiivisten määrien vähentäminen
Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
vähennettävää määrää ei saa pienentää tulevista veronalaisista
voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrän lisäyk
sellä tai muiden ylimääräisten verovaikutusten perusteella, joita
voi esiintyä, jos varaukset nousevat samalle tasolle kuin II osas
ton 3 luvun 3 jaksossa tarkoitetut odotetut tappiot.

41 artikla
39 artikla

Etuuspohjaisen eläkerahaston varojen vähentäminen

Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomat liikaa
maksetut verot, verotuksellisten tappioiden hyvitykset ja
laskennalliset verosaamiset

1.
Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on etuus
pohjaisen eläkerahaston varojen määrää, joka on vähennettävä,
pienennettävä seuraavilla määrillä:

1.
Seuraavia eriä ei saa vähentää omista varoista, ja niihin on
tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3 lu
vun mukaisia riskipainoja:
a) laitoksen kuluvalta kaudelta liikaa maksamat verot;

a) kaikkien sellaisten varoihin liittyvien laskennallisten verovel
kojen määrä, jotka voivat mitätöityä, jos varojen arvo alenee
tai varat kirjataan pois taseesta sovellettavan tilinpäätössään
nöstön mukaisesti;
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b) niiden etuuspohjaisessa eläkerahastossa olevien varojen mää
rä, joita laitos voi käyttää rajoituksettomasti, jos laitos on
saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan. Va
roille, joilla vähennettävää määrää pienennetään, on tarvitta
essa annettava riskipaino kolmannen osan II osaston 2 tai 3
luvun mukaisesti.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden
perusteiden määrittämiseksi, joilla toimivaltainen viranomainen
antaa laitoksen pienentää etuuspohjaisen eläkerahaston varojen
määrää 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

27.6.2013

(CET1) instrumenteissa ja jotka on saatu kohde-etuutena ole
vissa indekseissä olevista lyhyistä positioista, myös silloin,
kun lyhyisiin positioihin liittyy vastapuoliriski, jos molemmat
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena
olevissa indekseissä;

ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat joko kaupankäyntiva
rastossa tai sen ulkopuolella.

43 artikla
Merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

42 artikla
Omista

ydinpääoman (CET1) instrumenteista
omistusosuuksien vähentäminen

olevien

Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan f alakohtaa laitosten on
laskettava omistusosuudet omista ydinpääoman (CET1) inst
rumenteista pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin poik
keuksin:

a) laitokset voivat laskea omista ydinpääoman (CET1) inst
rumenteista olevien omistusosuuksien määrän pitkän netto
position perusteella, jos molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:

i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa
vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä;

ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupan
käyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;

Laitoksella on vähentämisen kannalta 36 artiklan mukaisesti
merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä, kun jokin seuraavista
edellytyksistä täyttyy:

a) laitos omistaa yli 10 prosenttia finanssialan yhteisön liikkee
seenlaskemista ydinpääoman (CET1) instrumenteista;

b) laitoksella on läheinen sidonnaisuus finanssialan yhteisöön,
ja se omistaa kyseisen yhteisön liikkeeseenlaskemia ydinpää
oman (CET1) instrumentteja;

c) laitos omistaa finanssialan yhteisön liikkeeseenlaskemia ydin
pääoman (CET1) instrumentteja, eikä finanssialan yhteisö si
sälly konsolidointiin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun
nojalla, mutta se sisältyy samaan tilinpäätösten konsolidoin
tiin kuin kyseinen laitos sovellettavan tilinpäätössäännöstön
mukaisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä.

44 artikla
Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen,
kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka
tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Laitosten on tehtävä 36 artiklan 1 kohdan g, h ja i alakohdassa
tarkoitetut vähennykset seuraavasti:

b) laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suo
rien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vä
hennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka
liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin ydinpääoman (CET1)
instrumentteihin;

c) laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat
omissa ydinpääoma (CET1) instrumenteissa ja jotka on saatu
indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista, niiden ly
hyiden positioiden kanssa, jotka ovat omissa ydinpääoman

a) omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1)
instrumenteista ja muista pääomainstrumenteista on lasket
tava pitkien bruttopositioiden perusteella;

b) luokkaan 1 sijoitettavia vakuutussektorin omia varoja on
vähentämisen yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina ydin
pääoman (CET1) instrumenteista.
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45 artikla
Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Laitosten on tehtävä 36 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa
edellytetyt vähennykset seuraavasti:

a) ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1)
instrumenteista olevat suorat, välilliset ja synteettiset omistu
sosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa olevan pitkän
nettoposition perusteella, jos molemmat seuraavista edelly
tyksistä täyttyvät:

i) lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position matu
riteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on
vähintään yksi vuosi;
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veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen
seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten
osalta;

iii) 44 ja 45 artikla;

b) laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
määrä niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole
merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumenteista
jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten
omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on ky
seisten finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumenteista.

2.
Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoi
tetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoi
men laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita
pidetään enintään viisi työpäivää.

ii) sekä pitkä positio että lyhyt positio ovat molemmat kau
pankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;

b) niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien,
välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennet
tävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy
finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä in
dekseissä.

46 artikla
Ydinpääomainstrumenttien omistusosuuksien
vähentäminen, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta
finanssialan yhteisössä
1.
Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan h alakohtaa laitosten
on laskettava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kerto
malla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän
kohdan b alakohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla
kertoimella:

a) kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset
omistusosuudet finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei
ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1), ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumen
teista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1)
erien kokonaismäärästä laskettuna sen jälkeen, kun viimeksi
mainittuihin on sovellettu seuraavia säännöksiä:

i) 32–35 artikla;

ii) 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohdassa, k alakohdan ii–v
alakohdassa ja l alakohdassa tarkoitetut vähennykset, lu
kuun ottamatta määrää, joka on vähennettävä tulevista

3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on koh
distettava kaikkiin hallussa oleviin ydinpääoman (CET1) inst
rumentteihin. Laitosten on määritettävä ydinpääoman (CET1)
instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähen
nettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a ala
kohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoi
tetulla osuudella:

a) 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien mää
rä;

b) kunkin hallussa olevan ydinpääoman (CET1) instrumentin
osuus niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistuso
suuksien kokonaismäärästä, jotka laitoksella on niiden fi
nanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista,
joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.

4.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettujen
omistusosuuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia lai
toksen ydinpääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i–iii
alakohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja
siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2
tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston
vaatimuksia.

5.
Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista
olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a
alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla mää
rällä:

a) 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien
määrä;

L 176/46

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

b) i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tar
koitetulla määrällä:

27.6.2013

laitoksella on finanssialan yhteisön ydinpääoma (CET1) inst
rumenteista ja jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia
laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä laskettuna sen jälkeen,
kun viimeksi mainittuihin on sovellettu seuraavia säännöksiä:

i) ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;
i) 32–35 artikla;
ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finans
sialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1),
joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).

47 artikla
Ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien
omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella on
merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä
Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovellettavasta
määrästä, joka on vähennettävä ydinpääoman (CET1) eristä, on
jätettävä pois merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pide
tään enintään viisi työpäivää, ja kyseinen määrä on määritettävä
44 ja 45 artiklan ja 2 alajakson mukaisesti.

ii) 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohta, k alakohdan ii–v
alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta laskennallisia
verosaamisia, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voi
toista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa enimmäismäärä on
yhtä suuri kuin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä
kerrottuna tämän kohdan b alakohdassa olevalla prosentilla:

a) ydinpääoman (CET1) erien jäljelle jäävä määrä kaikkien
32–36 artiklassa tarkoitettujen oikaisujen ja vähennysten so
veltamisen jälkeen ja soveltamatta tässä artiklassa määritet
tyjä kynnysarvoja koskevia poikkeuksia;

b) 17,65 prosenttia.
2 Alajakso
Ydinpääoman (CET1) eristä tehtäviä
vähennyksiä koskevat poikkeukset ja vaihtoeh
dot

48 artikla
Kynnysarvoihin perustuvat poikkeukset ydinpääoman
(CET1) eristä tehtävistä vähennyksistä
1.
Tehdessään 36 artiklan 1 kohdan c ja i alakohdassa edel
lytettyjä vähennyksiä laitoksia ei vaadita vähentämään tämän
kohdan a ja b alakohdassa lueteltujen erien määriä, jotka ovat
yhteensä enintään 2 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä:

a) tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten ero
jen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, jotka
ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman
(CET1) eristä laskettuna sen jälkeen, kun viimeksi mainittui
hin on sovellettu seuraavia säännöksiä:

i) 32–35 artikla;

ii) 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohta, k alakohdan ii–v
alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta tulevista veron
alaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauk
sena syntyviä laskennallisia verosaamisia.

b) kun laitoksella on huomattava sijoitus finanssialan yhteisös
sä, suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka

3.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi laitoksen on mää
ritettävä se laskennallisten verosaamisten osuus ydinpääoman
(CET1) erien kokonaismäärästä, jota ei edellytetä vähennettävän,
jakamalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän
kohdan b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:

a) niiden tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väli
aikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten vero
saamisten määrä, jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia
laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä;

b) seuraavien summa:

i) a alakohdassa tarkoitettu määrä;

ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien määrä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhtei
söjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, joissa laitok
sella on merkittävä sijoitus ja jotka ovat yhteensä enin
tään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä.

Se merkittävien sijoitusten osuus erien kokonaismäärästä, jota ei
edellytetä vähennettävän, on 1 miinus ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitettu osuus.

4.
Niiden erien määriin, joita ei vähennetä 1 kohdan mukai
sesti, on sovellettava 250 prosentin riskipainoa.
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49 artikla
Vähennyksiä koskevat vaatimukset konsolidointia,
lisävalvontaa tai laitosten suojajärjestelmää sovellettaessa
1.
Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla, ala
konsolidointiryhmän tasolla tai konsolidoidulla tasolla, jos
toimivaltaiset viranomaiset vaativat laitoksia soveltamaan tai an
tavat luvan soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteeseen I sisälty
viä menetelmiä 1, 2 tai 32, toimivaltaiset viranomaiset voivat
antaa laitoksille luvan olla vähentämättä omistusosuuksia sellai
sen finanssialan yhteisön omien varojen instrumenteista, jossa
emoyrityksenä toimivalla laitoksella, emoyrityksenä toimivalla
rahoitusalan holdingyhtiöllä tai emoyrityksenä toimivalla rahoi
tusalan sekaholdingyhtiöllä tai laitoksella on huomattava sijoi
tus, edellyttäen että tämän kohdan a–e alakohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät:
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2.
Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja
alakonsolidointiryhmän tasolla laitokset, jotka ovat konsolidoi
dun valvonnan kohteina ensimmäisen osan II osaston 2 luvun
mukaisesti, eivät saa vähentää omistusosuuksia, jotka niillä on
konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluvien finanssialan yhteisö
jen liikkeeseen laskemissa omien varojen instrumenteissa, ellei
vät toimivaltaiset viranomaiset katso, että nämä vähennykset
ovat tarpeen erityisiä tarkoituksia varten, erityisesti pankkitoi
minnan rakenteellista erottamista ja kriisinratkaisun suunnittelua
varten.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun menetelmän soveltami
nen ei saa aiheuttaa suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden
jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonai
suudessaan tai osaan siitä muodostamalla tai luomalla esteen
sisämarkkinoiden toiminnalle.

a) finanssialan yhteisö on vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys tai
vakuutusholdingyhtiö;

b) vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai vakuutusholdingyh
tiö kuuluu direktiivin 2002/87/EY mukaisen saman lisäval
vonnan alaisuuteen kuin emoyritys, emoyrityksenä toimiva
rahoitusalan holdingyhtiö tai emoyrityksenä toimiva rahoi
tusalan sekaholdingyhtiö;

c) laitos on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta etukäteisen
luvan;

d) toimivaltaiset viranomaiset ovat ennen c alakohdassa tarkoi
tetun luvan myöntämistä ja sen jälkeen jatkuvasti vakuuttu
neet menetelmän 1, 2 tai 3 mukaisesti konsolidoitavien yh
teisöjen yhtenäisen johtamisen, riskinhallinnan ja sisäisen
valvonnan riittävästä tasosta;

3.
Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja
alakonsolidointiryhmän tasolla toimivaltaiset viranomaiset voi
vat antaa laitoksille luvan olla vähentämättä omistusosuuksia
omien varojen instrumenteista seuraavissa tapauksissa:

a) laitoksella on omistusosuus toisessa laitoksessa ja i–v alakoh
dassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät;

i) laitokset kuuluvat samaan 113 artiklan 7 kohdassa tar
koitettuun laitosten suojajärjestelmään;

ii) toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet 113 artiklan
7 kohdassa tarkoitetun luvan;

e) omistusosuudet yhteisössä kuuluvat yhdelle seuraavista:

i) emoyrityksenä toimiva luottolaitos;

ii) emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö;

iii) emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö;

iv) laitos;

v) jonkin i–iv alakohdassa mainitun yhteisön tytäryritys,
joka sisältyy konsolidoinnin soveltamisalaan ensimmäi
sen osan II osaston 2 luvun nojalla.

Valittua menetelmää sovelletaan eri aikoina johdonmukaisella
tavalla.

iii) 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

iv) laitosten suojajärjestelmä laatii 113 artiklan 7 kohdan e
alakohdassa tarkoitetun konsolidoidun taseen tai, jos sen
ei tarvitse laatia konsolidoitua tilinpäätöstä, laajennetun
yhteenlasketun laskelman, jonka toimivaltaiset viranomai
set hyväksyvät ja joka vastaa direktiiviä 86/635/ETY, joka
sisältää tiettyjä mukautuksia direktiiviin 83/349/ETY tai
asetukseen (EY) N:o 1606/2002, jolla säännellään luotto
laitosryhmien konsolidoituja tilinpäätöksiä. Ulkopuolisen
tilintarkastajan on tarkastettava tämän laajennetun yh
teenlasketun laskelman vastaavuus ja erityisesti se, että
omien varojen laskentaan soveltuvien osuuksien monin
kertainen käyttö ja omien varojen epäasianmukainen
hankinta laitosten suojajärjestelmän jäsenten välillä on
estetty laskelmassa. Konsolidoitu tase tai laajennettu yh
teenlaskettu laskelma on ilmoitettava toimivaltaisille vi
ranomaisille vähintään 99 artiklassa vahvistetuin määräa
join.
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v) laitosten suojajärjestelmien piiriin kuuluvat laitokset täyt
tävät yhdessä konsolidoidulla tasolla tai laajennetulla yh
teenlasketulla tasolla 92 artiklan mukaiset vaatimukset, ja
ilmoittavat vaatimusten täyttämisestä 99 artiklan mukai
sesti. Laitosten suojajärjestelmässä ei vaadita sellaisille
osuuskunnan jäsenille tai oikeushenkilöille kuuluvan
osuuden vähentämistä, jotka eivät ole laitosten suojajär
jestelmän jäseniä, edellyttäen, että omien varojen lasken
taan soveltuvien osuuksien moninkertainen käyttö ja
omien varojen epäasianmukainen hankinta laitosten suo
jajärjestelmän jäsenten ja vähemmistöosakkaan, jos se on
laitos, välillä on estetty.
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edellytettyjä oikaisuja, 36 artiklan mukaisia vähennyksiä sekä
48, 49 ja 79 artiklassa säädettyjä poikkeuksia ja vaihtoehtoja.

3 LUKU

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)
1 Jakso
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät ja
instrumentit
51 artikla

b) alueellisella luottolaitoksella on omistusosuus keskusluotto
laitoksessaan tai muussa alueellisessa luottolaitoksessa, ja a
alakohdan i–v alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

4.
Omistusosuudet, joiden osalta ei tehdä 1, 2 tai 3 kohdan
mukaista vähennystä, katsotaan vastuiksi, ja ne riskipainotetaan
soveltuvin osin kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mu
kaisesti.

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät koostuvat seuraavista:

a) pääomainstrumentit, jos 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot.
5.
Jos laitos soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteessä I olevia
menetelmiä 1 tai 2, sen on julkistettava finanssiryhmittymän
täydentävien omien varojen vaatimus ja mainitun direktiivin
6 artiklan ja liitteen I mukaisesti laskettu vakavaraisuussuhde.

Edellä olevaan a alakohtaan sisältyviä instrumentteja ei katsota
ydinpääoman (CET1) tai toissijaisen pääoman (T2) eriksi.

6.
EPV, EVLEV ja Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksella (EU) N:o 1095/2010 24 päivänä marraskuuta 2010 (1)
perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvo
paperimarkkinaviranomainen), jäljempänä 'EAMV', laativat seka
komitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset,
joissa määritetään tämän artiklan soveltamiseksi direktiivin
2002/87/EY liitteessä I olevassa II osassa ja 228 artiklan 1
kohdassa lueteltujen laskentamenetelmien soveltamisedellytykset
1 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vähentä
mistä koskevia vaihtoehtoja varten.

1.
Pääomainstrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) instrumenteiksi vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat teknisten sääntelystandardien
luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

b) mikään seuraavista ei ole ostanut instrumentteja:

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4 Jakso

52 artikla
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

a) instrumentit on laskettu liikkeeseen, ja ne ovat maksettuja;

i) laitos tai sen tytäryritykset;

ii) yritys, johon laitoksella on omistusyhteys, kun laitos pi
tää hallussaan suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta
vähintään 20:tä prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai
pääomasta;

Ydinpääoma (CET1)
50 artikla
Ydinpääoma (CET1)

c) laitos ei ole rahoittanut suoraan tai välillisesti instrumenttien
ostoa;

Laitoksen ydinpääoma (CET1) koostuu ydinpääoman
(CET1) eristä sen jälkeen, kun on sovellettu 32–35 artiklassa
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

d) instrumentit sijoittuvat laitoksen maksukyvyttömyyden yh
teydessä toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien jälkeen;

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

e) mikään seuraavista tahoista ei ole antanut instrumenteille
vakuutta tai takausta, joka parantaa vaateiden etuoikeusase
maa:
i) laitos tai sen tytäryritykset;

L 176/49

k) laitos ei ilmaise nimenomaisesti tai epäsuorasti, että toimi
valtainen viranomainen suostuisi instrumenttien osto-option
toteuttamista tai instrumenttien lunastusta tai takaisinostoa
koskevaan pyyntöön;
l)

instrumentteihin liittyvä voitonjako täyttää seuraavat edelly
tykset:

ii) laitoksen emoyritys tai sen tytäryritykset;
i) se maksetaan jakokelpoisista eristä;
iii) emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen
tytäryritykset;
iv) monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset;
v) rahoitusalan sekaholdingyhtiö tai sen tytäryritykset;
vi) yritys, jolla on läheinen sidonnaisuus i–v alakohdassa
tarkoitettuihin yhteisöihin;
f)

instrumentteihin ei kohdistu sopimus- tai muita järjestelyjä,
jotka parantaisivat kyseisiin instrumentteihin perustuvien
vaateiden etuoikeusasemaa maksukyvyttömyyden tai selvi
tystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä.

g) instrumentit ovat eräpäivättömiä, eikä niitä koskevissa sään
nöksissä ole kannustimia siihen, että laitos lunastaisi ne
takaisin;
h) kun instrumentteja koskevat säännökset sisältävät yhden tai
useamman osto-option, osto-option toteuttaminen voi pe
rustua yksinomaan liikkeeseenlaskijan harkintavaltaan;
i)

instrumenttien osto-optio voidaan toteuttaa tai instrumentit
voidaan lunastaa tai ostaa takaisin vain, jos 77 artiklassa
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja aikaisintaan viiden vuoden
kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä muulloin kuin 78 artiklan
4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä;

j)

instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ilmaista nimen
omaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien osto-optio voi
daan mahdollisesti tai tosiasiallisesti toteuttaa tai instrumen
tit mahdollisesti tai tosiasiallisesti lunastetaan tai ostetaan
takaisin, eikä laitos ilmaise tätä muulla tavoin, paitsi seuraa
vissa tapauksissa:
i) laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettelyn jälkeen;
ii) instrumenttien harkinnanvaraisissa takaisinostoissa tai
muissa harkinnanvaraisissa ensisijaiseen lisäpääoman
(AT1) vähentämiskeinoissa, jolloin laitoksen on täytynyt
saada toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteinen lupa
7 artiklan mukaisesti;

ii) instrumentteihin liittyvän voitonjaon määrää ei muuteta
laitoksen tai sen emoyrityksenä toimivan yrityksen luot
toluokituksen perusteella;
iii) instrumentteja koskevissa säännöksissä annetaan laitok
selle täysi harkintavalta peruuttaa instrumentteihin liit
tyvä voitonjako milloin tahansa rajoittamattomaksi
ajaksi kumuloitumattomalta perustalta, ja laitos saa käyt
tää näitä peruutettuja maksuja rajoituksetta velvoittei
densa täyttämiseen niiden erääntyessä;
iv) voitonjaon peruuttamista ei pidetä laitoksen maksuky
vyttömyytenä;
v) laitokselle ei aseteta rajoituksia voitonjaon peruuttamisen
vuoksi;
m) instrumentit eivät vaikuta sen määrittämiseen, että laitoksen
velat ovat suurempia kuin sen varat, kun tällaisella mää
rityksellä testataan sovellettavan kansallisen lainsäädännön
mukaisesti maksukyvyttömyyttä;
n) instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että lau
kaisevan tapahtuman toteutuessa instrumenttien pääoman
määrän kirjanpitoarvoa alennetaan pysyvästi tai väliaikaisesti
tai instrumentit muunnetaan ydinpääoman (CET1) inst
rumenteiksi;
o) instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ole sellaisia omi
naisuuksia, jotka voisivat estää laitoksen pääomapohjan vah
vistamisen;
p) kun laitos ei laske instrumentteja suoraan liikkeeseen, kum
mankin seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:
i) instrumentit laskee liikkeeseen yhteisö, joka kuuluu en
simmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoin
nin piiriin;
ii) tulot ovat kyseiselle laitokselle välittömästi ja rajoituk
setta saatavilla sellaisessa muodossa, joka täyttää tässä
kohdassa säädetyt edellytykset.
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Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa säädetyn edellytyksen
katsotaan täyttyvän huolimatta siitä, että instrumentit sisältyvät
484 artiklan 3 kohdan nojalla ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1)
tai toissijaiseen pääomaan (T2) edellyttäen, että niiden etuoike
usasema on sama.
2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat seikat:
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kyseisiin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin liit
tyvää voitonjakoa ei suoriteta;
c) velvollisuutta korvata koron- tai osingonmaksu muussa
muodossa olevalla maksulla. Laitokselle ei saa asettaa tällaista
velvollisuutta muullakaan tavoin.
54 artikla

a) lunastusta koskevien kannustimien muoto ja luonne;

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien
kirjanpitoarvon alentaminen tai niiden muuntaminen

b) ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin pääoman mää
rän kirjanpitoarvon korotuksen luonne pääoman määrän kir
janpitoarvon väliaikaisen alentamisen johdosta;

1.
Sovellettaessa 52 artiklan 1 kohdan n alakohtaa ensisijai
sen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin sovelletaan seuraavia
säännöksiä:

c) menettelyt ja ajoitus, joita noudatetaan, kun

a) laukaiseva tapahtuma toteutuu, kun 92 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettu laitoksen ydinpääoman (CET1) osuus
on pienempi kuin jompikumpi seuraavista:

i) vahvistetaan, että laukaiseva tapahtuma on toteutunut;
ii) ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin pääoman
määrän kirjanpitoarvoa korotetaan pääoman määrän kir
janpitoarvon väliaikaisen alentamisen johdosta;
d) instrumenttien ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen
pääomapohjan vahvistamisen;
e) erillisyhtiöiden käyttö omien varojen instrumenttien välilli
seen liikkeeseenlaskuun.
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

i) 5,125 prosenttia;
ii) 5,125:tä prosenttia suurempi prosenttimäärä, jonka laitos
on vahvistanut ja täsmentänyt instrumenttia koskevissa
säännöksissä;
b) laitokset voivat a alakohdassa tarkoitetun lisäksi määrittää
instrumenttia koskevissa säännöksissä yhden tai useamman
laukaisevan tapahtuman;
c) kun instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että
instrumentit muunnetaan ydinpääoman (CET1) instrumen
teiksi laukaisevan tapahtuman toteutuessa, kyseissä säännök
sissä on määritettävä jompikumpi seuraavista:
i) muuntokerroin ja sallitun muunnettavan määrän yläraja;

53 artikla
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin liittyvän
voitonjaon peruuttamista koskevat rajoitukset sekä
ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen pääomapohjan
vahvistamisen
Sovellettaessa 52 artiklan 1 kohdan l alakohdan v alakohtaa ja o
alakohtaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koske
viin säännöksiin ei saa sisällyttää
a) vaatimusta, jonka mukaan instrumentteihin liittyvä voiton
jako on suoritettava, jos voitonjako suoritetaan laitoksen
liikkeeseen laskemasta instrumentista, jonka etuoikeusasema
on sama tai huonompi kuin ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumentti, mukaan luettuna ydinpääoman (CET1) inst
rumentti;
b) vaatimusta, jonka mukaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrument
teihin liittyvän voitonjaon maksaminen on peruttava, jos

ii) ylä- ja alaraja instrumenttien muuntamiselle ydinpääoman
(CET1) instrumenteiksi;
d) kun instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että
pääoman määrän kirjanpitoarvoa alennetaan laukaisevan ta
pahtuman toteutuessa, arvon alentamisessa on pienennettävä
kaikkia seuraavia:
i) instrumentin haltijan vaadetta laitoksen maksukyvyttö
myyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydes
sä;
ii) määrää, joka on maksettava, jos instrumentin osto-optio
toteutetaan tai instrumentti lunastetaan;
iii) instrumenttiin liittyvää voitonjakoa.
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2.
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin kirjanpito
arvon alentaminen tai kyseisen instrumentin muuntaminen syn
nyttää sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti eriä, jotka
katsotaan ydinpääomaeriksi (CET1).

3.
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eriksi hyväksyttyjen ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien määrä rajoittuu niiden
ydinpääoman (CET1) erien vähimmäismäärään, jotka syntyisivät,
jos ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien pääoman
määrän kirjanpitoarvo alennettaisiin täysimääräisesti tai jos ky
seiset instrumentit muunnettaisiin ydinpääomainstrumenteiksi.

4.
Niiden ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien ko
konaismäärä, joiden kirjanpitoarvoa on alennettava tai jotka on
muunnettava laukaisevan tapahtuman toteutuessa, ei saa olla
alempi kuin alin seuraavista:

a) määrä, joka vaaditaan laitoksen ydinpääoman (CET1) osuu
den palauttamiseksi kokonaisuudessaan 5,125 prosenttiin;

b) instrumentin koko pääoman määrä.

L 176/51

55 artikla
Sen seuraukset, että ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumentteja koskevat edellytykset eivät enää täyty
Jos 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin osalta, sovelletaan
seuraavia säännöksiä:

a) instrumentti lakkaa välittömästi olemasta ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumentti;

b) instrumenttiin liittyvä ylikurssirahastojen osa lakkaa välittö
mästi olemasta ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erä.

2 Jakso
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä
tehtävät vähennykset
56 artikla
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset
Laitosten on vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä

5.

Laukaisevan tapahtuman toteutuessa laitosten on:

a) ilmoitettava asiasta välittömästi toimivaltaisille viranomaisille;

b) ilmoitettava asiasta ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenttien haltijoille;

c) alennettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa
instrumenttien pääoman määrän kirjanpitoarvoa tai muun
nettava instrumentit ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi
tässä artiklassa säädetyn vaatimuksen mukaisesti.

6.
Laitoksen, joka laskee liikkeeseen ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) instrumentteja, jotka laukaisevan tapahtuman toteutuessa
muuntuvat ydinpääomaksi (CET1), on varmistettava, että sen
sallittu osakepääoma on aina riittävä kaikkien muunnettavien
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien muuntamiseksi
osakkeiksi, jos laukaiseva tapahtuma toteutuu. Kaikki tarvittavat
luvat on oltava hankittuina muunnettavien ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumenttien liikkeeseenlaskupäivänä. Laitoksella
on aina oltava tarvittava etukäteinen lupa laskea liikkeeseen
ydinpääoman (CET1) instrumentteja, joiksi ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumentit muunnettaisiin laukaisevan tapahtu
man toteutuessa.

7.
Laitoksen, joka laskee liikkeeseen ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) instrumentteja, jotka laukaisevan tapahtuman toteutuessa
muuntuvat ydinpääomaksi (CET1), on varmistettava, ettei
muuntamiselle ole menettelyllisiä esteitä perustamisasiakirjan
tai yhtiöjärjestyksen tai sopimusluonteisten järjestelyjen nojalla.

a) laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet
omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, mu
kaan luettuina omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumentit, jotka laitos voi joutua ostamaan voimassa olevien
sopimusvelvoitteiden vuoksi;

b) suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan
yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista,
kun laitoksella on näiden yhteisöjen kanssa keskinäiset ris
tiinomistukset, joilla toimivaltaisen viranomaisen mielestä
pyritään keinotekoisesti lisäämään laitoksen omia varoja;

c) 60 artiklan mukaisesti määritetty sovellettava määrä suoria,
välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia finanssialan yhteisö
jen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun lai
toksella ei ole huomattavaa sijoitusta näissä yhteisöissä;

d) laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet fi
nanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteista, kun laitoksella on huomattava sijoitus näissä
yhteisöissä, lukuun ottamatta kuitenkaan merkintäsitoumuk
sia koskevia positioita, joita pidetään enintään viisi työpäivää;

e) niiden erien määrä, jotka on 66 artiklan mukaan vähennet
tävä toissijaisen pääoman (T2) eristä, jotka ylittävät laitoksen
toissijaisen pääoman (T2);

L 176/52

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

f) laskentahetkellä odotettavissa olevat ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) eriin liittyvät verot paitsi silloin, kun laitos asian
mukaisesti mukauttaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien
määrää siinä määrin kuin verot pienentävät riskien tai tap
pioiden kattamiseen käytettävissä olevaa määrää.
57 artikla

a) omistusosuudet ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumen
teista on laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella;

b) luokkaan 1 sijoitettavia omia lisävaroja on vähentämisen
yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumenteista.

Omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista
olevien omistusosuuksien vähentäminen
Sovellettaessa 56 artiklan a alakohtaa laitosten on laskettava
omistusosuudet omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteista pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin poik
keuksin:
a) laitokset voivat laskea omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumenteistaan olevien omistusosuuksien määrän pitkän
nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraavista edellytyk
sistä täyttyy:
i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa
vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä;
ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupan
käyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
b) laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suo
rien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vä
hennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka
liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin, ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumentteihin;
c) laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteissa ja jotka on
saatu indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista, nii
den lyhyiden positioiden kanssa, jotka ovat ensisijaisen lisä
pääoman (AT1) instrumenteissa ja jotka on saatu kohdeetuutena olevissa indekseissä olevista lyhyistä positioista,
myös silloin, kun lyhyisiin positioihin liittyy vastapuoliriski,
jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena
olevissa indekseissä;
ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat joko kaupankäyntiva
rastossa tai sen ulkopuolella.
58 artikla
Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen,
kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka
tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Laitosten on tehtävä 56 artiklan b, c ja d alakohdassa edellytetyt
vähennykset seuraavasti:
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59 artikla
Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Laitosten on tehtävä 56 artiklan c ja d alakohdassa edellytetyt
vähennykset seuraavasti:

a) ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) instrumenteista olevat suorat, välilliset ja syn
teettiset omistusosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa
olevan pitkän nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraa
vista edellytyksistä täyttyy:

i) lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position matu
riteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on
vähintään yksi vuosi;

ii) sekä lyhyt positio että pitkä positio ovat molemmat kau
pankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;

b) niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien,
välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennet
tävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy
finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä in
dekseissä.

60 artikla
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien
omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella ei ole
huomattavaa sijoitusta finanssialan yhteisössä
1.
Sovellettaessa 56 artiklan c alakohtaa laitosten on lasket
tava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kertomalla tämän
kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b ala
kohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla kertoimella:

a) kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset
omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1),
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2)
instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpää
oman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten
soveltamisen jälkeen:

i) 32–35 artikla;
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ii) 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohta, k alakohdan ii–v
alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta tulevista veron
alaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seura
uksena syntyviä laskennallisia verosaamisia;
iii) 44 ja 45 artikla;
b) laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
määrä niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole
merkittävää sijoitusta, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteista jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja
synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka lai
toksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ydinpääoman
(CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pää
oman (T2) instrumenteista.

L 176/53

a) 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien
määrä;
b) i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tar
koitetulla määrällä:
i) ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;
ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finans
sialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1),
joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).
3 Jakso

2.
Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoi
tetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoi
men laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita
pidetään enintään viisi työpäivää.
3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on jaet
tava kaikkiin hallussa oleviin ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumentteihin. Kustakin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumentista 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä lasketaan
kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tä
män kohdan b alakohdassa tarkoitetulla suhteella:

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)
61 artikla
Ensisijainen lisäpääoma (AT1)
Laitoksen ensisijainen lisäpääoma (AT1) koostuu ensisijaisen li
säpääoman (AT1) eristä 56 artiklassa tarkoitettujen erien vähen
tämisen ja 79 artiklan soveltamisen jälkeen.

4 LUKU

Toissijainen pääoma (T2)
1 Jakso

a) 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien mää
rä;

Toissijaisen pääoman (T2) erät ja
instrumentit
62 artikla

b) i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tar
koitetulla määrällä:
i) ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin kokonais
määrä;
ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finans
sialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.
4.
Edellä 56 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen omistuso
suuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia laitoksen ydin
pääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i, ii ja iii ala
kohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja
siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston
2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osas
ton vaatimuksia.
5.
Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista
olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a
alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla mää
rällä:

Toissijaisen pääoman (T2) erät
Toissijaisen pääoman (T2) erät koostuvat seuraavista:
a) pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat,
jos 63 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
b) a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät yli
kurssirahastot;
c) niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuue
rät kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti, yleiset
luottoriskioikaisut, joissa ei ole otettu huomioon verovaiku
tuksia ja jotka ovat enintään 1,25 prosenttia kolmannen
osan II osaston 2 luvun mukaisesti lasketuista riskipainote
tuista vastuueristä;
d) niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuue
rät kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaisesti, 158 ja
159 artiklan mukaisesti lasketut positiiviset määrät, joissa ei
ole otettu huomioon verovaikutuksia ja jotka ovat enintään
0,6 prosenttia kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaisesti
lasketuista riskipainotetuista vastuueristä.
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tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin perustuvan vaa
teen etuoikeusasemaa;

Edellä a alakohtaan sisältyviä eriä ei hyväksytä ydinpääoman
(CET1) eikä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eriksi.
63 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) instrumentit
Pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat kat
sotaan toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:
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g) instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen al
kuperäinen maturiteetti on vähintään viisi vuotta;

a) instrumentit on laskettu liikkeeseen tai etuoikeudeltaan huo
nommat lainat on nostettu, ja ne ovat kokonaan maksettuja;

h) instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja kos
kevissa säännöksissä ei ole kannustimia siihen, että laitos
lunastaisi tai maksaisi takaisin niiden pääomamäärän ennen
niiden erääntymistä;

b) mikään seuraavista ei ole ostanut instrumentteja tai myön
tänyt etuoikeudeltaan huonompia lainoja:

i)

jos instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoi
hin sisältyy yksi tai useampi osto-optio tai varhaisen takai
sinmaksun optio, optioiden käyttö on yksinomaan liikkee
seenlaskijan tai velallisen harkintavallassa;

j)

instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen os
to-optio voidaan toteuttaa tai ne voidaan lunastaa, ostaa
takaisin tai maksaa varhain takaisin vain, jos 77 artiklassa
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja aikaisintaan viiden vuoden
kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä tai nostamisesta, paitsi jos
78 artiklan 4 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät;

i) laitos tai sen tytäryritykset;
ii) yritys, johon laitoksella on omistusyhteys, kun laitos pi
tää hallussaan suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta
vähintään 20:tä prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai
pääomasta;
c) laitos ei ole rahoittanut suoraan tai välillisesti instrumenttien
ostoa tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen myöntämis
tä;
d) instrumenttien pääomamäärää koskeva vaade on inst
rumentteja koskevien säännösten mukaan tai etuoikeudel
taan huonompien lainojen pääomamäärää koskeva vaade
on etuoikeudeltaan huonompia lainoja koskevien säännös
ten mukaan kokonaan muiden velkojien vaateita huonom
massa asemassa;
e) instrumenteille tai etuoikeudeltaan huonommille lainoille ei
ole annettu vakuutta tai takausta, joka tehostaa seuraavien
yritysten esittämien vaateiden etuoikeusasemaa:

k) instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja kos
kevissa säännöksissä ei ilmaista nimenomaisesti tai epäsuo
rasti, että instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien
lainojen osto-optio voidaan mahdollisesti tai tosiasiallisesti
toteuttaa tai ne mahdollisesti tai tosiasiallisesti lunastetaan,
ostetaan takaisin tai maksetaan varhain takaisin laitoksen
toimesta muutoin kuin laitoksen maksukyvyttömyyden tai
selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä, eikä laitos
ilmaise tätä muulla tavoin;

l)
i) laitos tai sen tytäryritykset;
ii) laitoksen tai sen tytäryritysten emoyrityksenä toimiva
yritys;
iii) emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen
tytäryritykset;

instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja kos
kevissa säännöksissä ei anneta haltijalle oikeutta nopeuttaa
tulevaa suunniteltua koron tai pääoman maksua muuten
kuin laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja kon
kurssimenettelyn yhteydessä;

m) instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin
liittyvien koron- tai osingonmaksujen määrää ei muuteta
laitoksen tai sen emoyrityksenä toimivan yrityksen luotto
luokituksen perusteella;

iv) monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset;
v) rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja sen tytäryritykset;
vi) yritys, jolla on läheinen sidonnaisuus i–v alakohdassa
tarkoitettuihin yhteisöihin;
f)

instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin
ei kohdistu järjestelyjä, jotka parantaisivat instrumentteihin

n) kun laitos ei laske instrumentteja suoraan liikkeeseen tai ei
suoraan nosta etuoikeudeltaan huonompia lainoja, molem
pien seuraavien ehtojen on täytyttävä:

i) instrumentit laskee liikkeeseen tai etuoikeudeltaan huo
nommat lainat nostaa yhteisö, joka kuuluu ensimmäisen
osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin;
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ii) tulot ovat välittömästi ja rajoituksetta laitoksen saatavilla
sellaisessa muodossa, joka täyttää tässä kohdassa säädetyt
edellytykset.

64 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien lyhennys
Se, missä määrin toissijaisen pääoman (T2) instrumentit katso
taan toissijaisiksi eriksi instrumenttien maturiteetin viimeisten
viiden vuoden aikana, lasketaan kertomalla a alakohdan lasku
toimituksesta saatu tulos b alakohdassa tarkoitetulla määrällä
seuraavasti:

a) instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen ni
mellisarvo niiden sopimuksenmukaisen maturiteetin viimei
sen viisivuotiskauden ensimmäisenä päivänä jaettuna kysei
sen kauden kalenteripäivien lukumäärällä;

b) instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen so
pimuksenmukaisesta maturiteetista jäljellä olevien kalenteri
päivien lukumäärä.

L 176/55

laitoksella on näiden yhteisöjen kanssa keskinäiset ristiin
omistukset, joilla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyri
tään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja;

c) 70 artiklan mukaisesti määritetty sovellettava määrä suoria,
välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia finanssialan yhteisö
jen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, kun laitoksella
ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä;

d) laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet fi
nanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumen
teista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöis
sä, lukuun ottamatta kuitenkaan merkintäsitoumuksia koske
via positioita, joita pidetään enintään viisi työpäivää;

67 artikla
Omista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien
omistusosuuksien vähentäminen
Sovellettaessa 66 artiklan a alakohtaa laitosten on laskettava
omistusosuudet pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin
poikkeuksin:

65 artikla
Sen seuraukset, että toissijaisen pääoman (T2)
instrumentteja koskevat edellytykset eivät enää täyty

a) laitokset voivat laskea omistusosuuksien määrän pitkän net
toposition perusteella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Jos 63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty toissijai
sen pääoman (T2) instrumentin osalta, sovelletaan seuraavia
säännöksiä:

i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa
vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä;

a) instrumentti lakkaa välittömästi olemasta toissijaisen pää
oman (T2) instrumentti;

ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupan
käyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;

b) instrumenttiin liittyvä ylikurssirahastojen osa lakkaa välittö
mästi olemasta toissijaisen pääoman (T2) erä.

b) laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suo
rien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vä
hennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka
liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin, toissijaisen pääoman
(T2) instrumentteihin;

2 Jakso
Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät
vähennykset
66 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
Toissijaisen pääoman (T2) eristä on vähennettävä seuraavat:

a) laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet
omista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, mukaan
luettuina omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, jotka
laitos voi joutua ostamaan voimassa olevien sopimusvelvoit
teiden vuoksi;

b) suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan
yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, kun

c) laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat
omissa toissijaisen pääoman (T2) instrumenteissa ja jotka
on saatu indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista,
niiden lyhyiden positioiden kanssa, jotka ovat omissa toissi
jaisen pääoman instrumenteissa ja jotka on saatu kohdeetuutena olevissa indekseissä olevista lyhyistä positioista,
myös silloin, kun kyseisiin lyhyisiin positioihin liittyy vasta
puoliriski, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i) lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena
olevissa indekseissä;

ii) sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupan
käyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella.
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68 artikla
Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen,
kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka
tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Laitosten on tehtävä 66 artiklan b, c ja d alakohdassa edellytetyt
vähennykset seuraavien säännösten mukaisesti:
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ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2)
instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpää
oman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten
soveltamisen jälkeen:
i) 32–35 artikla;

a) omistusosuudet toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista on
laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella;

ii) 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohta, k alakohdan ii–v
alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta määrää, joka
on vähennettävä tulevista veronalaisista voitoista riippu
vien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien lasken
nallisten verosaamisten osalta;

b) omistusosuuksia luokkaan 2 sijoitettavista omista varoista ja
luokkaan 3 sijoitettavista omista varoista on vähentämisen
yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina toissijaisen pääoman
(T2) instrumenteissa.

iii) 44 ja 45 artikla;

69 artikla
Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2)
instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Laitosten on tehtävä 66 artiklan c ja d alakohdassa edellytetyt
vähennykset seuraavasti:
a) ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman
(T2) instrumenteista olevat suorat, välilliset ja synteettiset
omistusosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa olevan
pitkän nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraavista
edellytyksistä täyttyy:
i) lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position matu
riteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on
vähintään yksi vuosi;
ii) sekä pitkä positio että lyhyt positio ovat molemmat kau
pankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
b) niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien,
välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennet
tävä katsomalla läpi allaolevaan vastuuseen, joka liittyy fi
nanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä in
dekseissä.
70 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien vähentäminen,
kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta asianomaisessa
yhteisössä
1.
Sovellettaessa 66 artiklan c alakohtaa laitosten on lasket
tava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kertomalla tämän
kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b ala
kohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla kertoimella:
a) kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset
omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1),

b) finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumen
teista olevien laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten
omistusosuuksien määrä jaettuna kaikkien niiden suorien,
välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismääräl
lä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ensi
sijaisen oman ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.
2.
Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoi
tetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoi
men laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita
pidetään enintään viisi työpäivää.
3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on koh
distettava kuhunkin toissijaisen pääoman (T2) instrumenttiin.
Laitosten on määritettävä toissijaisen pääoman (T2) instrumen
teista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä,
kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tä
män kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:
a) 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien ko
konaismäärä;
b) i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tar
koitetulla määrällä:
i) toissijaisen pääoman (T2) instrumentin kokonaismäärä;
ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finans
sialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteis
ta, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.
4.
Edellä 66 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen
omistusosuuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia lai
toksen ydinpääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i–iii
alakohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja
siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2
tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston
vaatimuksia.
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5.
Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista
olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a
alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla mää
rällä:

a) 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien
määrä;

b) i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tar
koitetulla määrällä:
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a) edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon
mahdollinen muoto ei vaikuttaisi haitallisesti laitoksen ky
kyyn peruuttaa instrumenttiin liittyviä maksuja;

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon
mahdollinen muoto ei vaikuttaisi haitallisesti instrumentin
kykyyn kattaa tappioita;

c) edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon
mahdollinen muoto ei muutoin alentaisi pääomainstrumen
tin laatua.

i) ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä;

ii) niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuk
sien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finans
sialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1),
joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).

3.
Pääomainstrumentteja, joiden osalta muulla oikeushenki
löllä kuin ne liikkeeseen laskeneella laitoksella on harkintavalta
päättää tai vaatia, että instrumenttiin liittyvä voitonjako makse
taan muussa muodossa kuin käteisenä tai omien varojen inst
rumenttina, ei katsota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi.

3 Jakso
Toissijainen pääoma (T2)
71 artikla
Toissijainen pääoma (T2)
Laitoksen toissijainen pääoma (T2) koostuu toissijaisen pää
oman (T2) eristä 66 artiklassa tarkoitettujen vähennysten ja
79 artiklan soveltamisen jälkeen.

4.
Laitokset voivat käyttää yleistä markkinaindeksiä yhtenä
perustana määritettäessä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai tois
sijaisen pääoman (T2) instrumentteihin liittyvän voitonjaon ta
soa.

5.
Edellä 4 kohtaa ei sovelleta, jos laitos on kyseisen yleisen
markkinaindeksin referenssiomaisuuserä, paitsi jos molemmat
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

5 LUKU

Omat varat
72 artikla
Omat varat
Laitoksen omat varat koostuvat sen ensisijaisen pääoman (T1) ja
toissijaisen pääoman (T2) summasta.

6 LUKU

Yleiset vaatimukset

a) laitos katsoo, että kyseisen yleisen markkinaindeksin muu
tokset eivät merkittävästi korreloi laitoksen, sen emoyrityk
senä toimivan laitoksen, emoyrityksenä toimivan rahoitus
alan holdingyhtiön, emoyrityksenä toimivan rahoitusalan se
kaholdingyhtiön taikka emoyrityksenä toimivan monialan
holdingyhtiön luottokelpoisuuteen;

b) toimivaltainen viranomainen ei ole päätynyt a alakohdassa
tarkoitetusta eriävään määritykseen.

73 artikla
Omien varojen instrumentteihin liittyvä voitonjako
1.
Pääomainstrumentteja, joiden osalta laitoksella on yksin
omainen harkintavalta päättää voitonjaon maksamisesta muussa
muodossa kuin käteisenä tai omien varojen instrumenttina, ei
katsota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai
toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, paitsi jos laitos on
saanut etukäteisen luvan toimivaltaisilta viranomaisilta.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 kohdassa
tarkoitettu lupa vain, jos ne katsovat, että kaikki seuraavat edel
lytykset täyttyvät:

6
Laitosten on ilmoitettava ja julkistettava yleiset markki
naindeksit, joista niiden pääomainstrumentit ovat riippuvaisia.

7.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden
edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä markkinaindek
sit katsotaan yleisindekseiksi 4 kohtaa sovellettaessa.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

d) toimivaltaiset viranomaiset arvioivat c alakohdassa tarkoitet
tujen valvontamenettelyjen riittävyyttä vähintään vuosittain
ja ovat vakuuttuneita niiden jatkuvasta asianmukaisuudesta.

74 artikla

2.
Vaihtoehtona sille, että laitos laskee vastuunsa, joka liittyy
joko a tai b alakohdassa tai molemmissa mainittuihin eriin,
laitos voi käyttää toimivaltaisen viranomaisen etukäteisellä lu
valla varovaista arviota suojattavasta vastuustaan, joka liittyy
indekseihin sisältyviin pääomainstrumentteihin:

Omistusosuus säänneltyjen finanssialan yhteisöjen
liikkeeseenlaskemista pääomainstrumenteista, joita ei
katsota lakisääteiseksi pääomaksi
Laitokset eivät saa vähentää mistään omien varojen osatekijöistä
säännellyn finanssialan yhteisön liikkeeseenlaskemien pää
omainstrumenttien suoria, välillisiä tai synteettisiä omistuso
suuksia, joita ei katsota kyseisen yhteisön lakisääteiseksi pää
omaksi. Laitosten on tarvittaessa sovellettava tällaisiin omistuso
suuksiin riskipainoja kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun
mukaisesti.

75 artikla
Lyhyiden positioiden vähentämistä ja maturiteettia
koskevat vaatimukset
Edellä 45 artiklan a alakohdassa, 59 artiklan a alakohdassa ja
69 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen lyhyiden positioiden
maturiteettia koskevat vaatimukset katsotaan täytetyiksi hallussa
olevien positioiden osalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) laitoksella on sopimukseen perustuva oikeus myydä sovit
tuna tulevana ajankohtana vastapuolelle, joka tarjoaa suojan
suojattavalle pitkälle positiolle;

b) laitokselle suojan tarjoavalla vastapuolella on sopimukseen
perustuva velvoite ostaa laitokselta kyseisenä sovittuna tule
vana ajankohtana a alakohdassa tarkoitettu pitkä positio.

76 artikla

a) indekseihin sisältyvät ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisä
pääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit;

b) indekseihin sisältyvät finanssialan yhteisöjen ydinpääoman
(CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pää
oman (T2) instrumentit;

3.
Toimivaltaiset viranomaiset saavat antaa 2 kohdassa tar
koitetun luvan vain, jos laitos on osoittanut niiden hyväksymällä
tavalla, että laitoksen olisi toiminnallisesti raskasta valvoa suo
jattavaa vastuutaan, joka liittyy tapauksen mukaan joko 2 koh
dan a tai b alakohdassa tai molemmissa mainittuihin eriin.

4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään

a) milloin 2 kohdassa tarkoitetussa arviossa, jota käytetään
vaihtoehtona suojattavan vastuun laskemiselle, on noudatettu
riittävää varovaisuutta;
b) mitä ilmaisulla "toiminnallisesti raskasta" tarkoitetaan 3 koh
taa sovellettaessa.

Pääomainstrumenteista olevat indeksiomistusosuudet
1.
Laitokset voivat 42 artiklan a kohtaa, 45 artiklan a kohtaa,
57 artiklan a kohtaa, 59 artiklan a kohtaa, 67 artiklan a kohtaa
ja 69 artiklan a kohtaa sovellettaessa vähentää pääomainst
rumentissa olevan pitkän position määrää sen indeksin osuu
della, joka on muodostettu samasta kohdevastuusta, jota suoja
taan edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) suojattava pitkä positio ja sen suojauksessa käytettävässä in
deksissä oleva lyhyt positio ovat molemmat kaupankäyntiva
rastossa tai molemmat sen ulkopuolella;

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

77 artikla
Omien varojen vähentämisen edellytykset

b) edellä a alakohdassa tarkoitetut positiot arvostetaan käypään
arvoon laitoksen taseessa;

Laitoksen on pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiselta etukä
teistä lupaa jompaan kumpaan tai molempiin seuraavista toi
mista:

c) edellä a alakohdassa tarkoitettu lyhyt positio katsotaan lai
toksen sisäisten valvontamenettelyjen mukaiseksi todelliseksi
suojaksi;

a) laitoksen liikkeeseen laskemien ydinpääoman (CET1) inst
rumenttien vähentäminen, lunastaminen tai takaisinosto so
vellettavassa kansallisessa lainsäädännössä sallitulla tavalla;
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b) tapauksen mukaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenttien tai toissijaisten (T2) instrumenttien osto-option,
lunastuksen, maksun tai takaisinoston toteuttaminen ennen
sopimuksenmukaista maturiteettia.
78 artikla
Valvontaviranomaisen lupa omien varojen vähentämiseen
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä laitokselle
lupa vähentää, ostaa takaisin tai lunastaa ydinpääoman (CET1),
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisia (T2) instrumentte
ja, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) laitos korvaa ennen 77 artiklassa tarkoitettua toimea tai sa
manaikaisesti sen kanssa 77 artiklassa tarkoitetut instrumen
tit vähintään yhtä laadukkailla tai laadukkaammilla omien
varojen instrumenteilla laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn
kannalta kestävillä ehdoilla;
b) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksy
mällä tavalla, että laitoksen omat varat ylittäisivät kyseisen
toimen jälkeen tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan vaa
timukset ja direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa
määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen marginaalilla,
jota toimivaltainen viranomainen voi pitää tarpeellisena di
rektiivin 2013/36/EU 104 artiklan 3 kohdan perusteella.
2.
Arvioidessaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kor
vaavien instrumenttien kestävyyttä laitoksen tuloksen tuottamis
kyvyn kannalta toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava,
missä määrin kyseiset korvaavat pääomainstrumentit olisivat
laitoksen kannalta kalliimpia kuin ne, jotka niiden on määrä
korvata.
3.
Kun laitos toteuttaa 77 artiklan a kohdassa tarkoitetun
toimen ja 27 artiklassa tarkoitettujen ydinpääoman (CET1) inst
rumenttien lunastamisesta ei saa sovellettavan kansallisen lain
säädännön mukaan kieltäytyä, toimivaltainen viranomainen voi
poiketa tämän artiklan 1 kohdassa säädetyistä edellytyksistä sillä
ehdolla, että se vaatii laitosta rajoittamaan tällaisten instrument
tien lunastamista asianmukaisin perustein.
4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan
lunastaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman
(T2) instrumentteja ennen kuin liikkeeseenlaskusta on kulunut
viisi vuotta vain, jos 1 kohdan ja tämän kohdan a tai b ala
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:
a) kyseisten instrumenttien luokitusta koskevissa säännöksissä
on tapahtunut muutos, jonka johdosta ne todennäköisesti
suljettaisiin omien varojen ulkopuolelle tai luokiteltaisiin uu
delleen laadultaan alempiarvoisiksi omiksi varoiksi, ja kum
matkin seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
i) toimivaltainen viranomainen katsoo kyseisen muutoksen
olevan riittävän varma;
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ii) laitos osoittaa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä
tavalla, että kyseisten instrumenttien sääntöjen mukaista
uudelleenluokitusta ei voitu kohtuudella ennakoida ajan
kohtana, jona ne laskettiin liikkeeseen.
b) kyseisiin instrumentteihin sovellettavassa verotuskohtelussa
on tapahtunut muutos, jonka laitos osoittaa toimivaltaisten
viranomaisten hyväksymällä tavalla olevan olennainen ja
joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa ajankohtana, jona
ne laskettiin liikkeeseen.
5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat seikat:
a) ilmaisun "laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta kestä
vä" merkitys;
b) 3 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset perusteet rajoittaa lu
nastamista;
c) menettely- ja tietovaatimukset, jotka laitoksen on täytettävä
hakiessaan toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa toteuttaa
77 artiklassa mainittu toimi, mukaan luettuina menettely,
jota sovelletaan lunastettaessa osuuskuntien jäsenille liikkee
seen laskettuja osakkeita, ja hakemuksen käsittelyn määräai
ka.
EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
79 artikla
Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä
vähennyksistä
1.
Kun laitoksella on tilapäisesti hallussaan finanssialan yh
teisön pääomainstrumentteja tai tapauksen mukaan kun laitos
on myöntänyt etuoikeudeltaan huonompia lainoja, jotka katso
taan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai
toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, ja toimivaltainen vi
ranomainen arvioi, että kyseisiä omistusosuuksia pidetään hal
lussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on kyseisen
yhteisön uudelleenorganisointi tai pelastaminen, toimivaltainen
viranomainen voi väliaikaisesti olla soveltamatta vähentämis
säännöksiä, joita sovellettaisiin muutoin näihin instrumentteihin.
2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään väliaikaisuuden käsitettä 1 kohdan soveltamiseksi
ja määritetään edellytykset, joilla toimivaltainen viranomainen
voi katsoa, että kyseisiä osakkeita pidetään väliaikaisesti hallussa
rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on asianomaisen
yhteisön uudelleenorganisointi tai pelastaminen.
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EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
80 artikla
Omien varojen laadun jatkuva valvonta
1.
EPV valvoo laitosten unionissa liikkeeseen laskemien
omien varojen instrumenttien laatua ja, jos on huomattavaa
näyttöä siitä, etteivät kyseiset instrumentit täytä 28 artiklassa
tai soveltuvin osin 29 artiklassa säädettyjä kriteerejä, ilmoittaa
siitä välittömästi komissiolle.

27.6.2013

II OSASTO
VÄHEMMISTÖOSUUDET JA TYTÄRYRITYSTEN
LIIKKEESEENLASKEMAT ENSISIJAISEN LISÄPÄÄOMAN (AT1)
JA TOISSIJAISEN PÄÄOMAN (T2) INSTRUMENTIT

81 artikla
Vähemmistöosuudet, jotka voidaan sisällyttää
konsolidoituun ydinpääomaan (CET1)
1.
Vähemmistöosuuksiin kuuluvat yhteenlasketut tytäryrityk
sen ydinpääoman (CET1) instrumentit sekä näihin instrument
teihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat, ja muut
rahastot, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tytäryritys on jompikumpi seuraavista:
i) laitos;

Toimivaltaisten viranomaisten on EPV:n pyynnöstä toimitettava
viipymättä kaikki EPV:n relevanteiksi katsomat tiedot, jotta EPV
voi valvoa laitosten unionissa liikkeeseen laskemien omien va
rojen instrumenttien laatua.
2.

Ilmoitukseen on sisällyttävä:

a) yksityiskohtainen selvitys havaittujen puutteiden luonteesta ja
laajuudesta;
b) EPV:n tarpeellisina pitämiä komission toimia koskeva tekni
nen neuvonta;
c) niiden EPV:n menetelmien merkittävät muutokset, joita käy
tetään laitosten vakavaraisuuden stressitestauksessa.
3.
EPV antaa komissiolle teknistä neuvontaa merkittävistä
muutoksista, joita se katsoo tarvittavan omien varojen määritel
mään seuraavien seikkojen vuoksi:
a) markkinastandardien ja -käytäntöjen asiaankuuluvat muutok
set;
b) asiaankuuluvien oikeudellisten normien ja tilinpäätösstandar
dien muutokset;
c) niiden EPV:n menetelmien merkittävät muutokset, joita käy
tetään laitosten vakavaraisuuden stressitestauksessa.

ii) yritys, johon sovelletaan tämän asetuksen ja direktiivin
2013/36/EU vaatimuksia sovellettavan kansallisen lainsää
dännön nojalla;
b) tytäryritys kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun no
jalla kokonaan konsolidoinnin piiriin;
c) muut henkilöt kuin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun
nojalla konsolidoinnin piiriin kuuluvat yritykset omistavat
tämän kohdan johdantokappaleessa tarkoitetut ydinpääoman
(CET1) instrumentit.
2.
Vähemmistöosuuksia, jotka laitoksen emoyrityksenä toi
miva yritys tai sen tytäryritykset rahoittavat suoraan tai välilli
sesti erillisyhtiön kautta tai muulla tavoin, ei katsota konsolidoi
duksi ydinpääomaksi (CET1).
82 artikla
Ehdot täyttävät ensisijainen lisäpääoma (AT1), ensisijainen
pääoma (T1) ja toissijainen pääoma (T2) ja ehdot täyttävät
omat varat
Ehdot täyttäviin ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), ensisijaiseen
pääomaan (T1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) ja ehdot täyttäviin
omiin varoihin kuuluvat tapauksen mukaan tytäryrityksen vä
hemmistöosuuksien, ensisijaisen lisäpääoman (AT1), ensisijaisen
pääoman (T1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumentit sekä
niihin liittyvät kertyneet voittovarat ja ylikurssirahastot, jos seu
raavat edellytykset täyttyvät:
a) tytäryritys on jompikumpi seuraavista:
i) laitos;

4.
EPV antaa komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2014 teknistä neuvontaa siitä, miten käypään arvoon arvostet
tuja realisoitumattomia voittoja voidaan käsitellä muulla tavoin
kuin sisällyttämällä ne ydinpääomaan (CET1) ilman oikaisua.
Tällaisissa suosituksissa on otettava huomioon kansainvälisten
tilinpäätösstandardien ja pankkeihin sovellettavia vakavaraisuus
standardeja koskevien kansainvälisten sopimusten asiaa koskevat
muutokset.

ii) yritys, johon sovelletaan tämän asetuksen ja direktiivin
2013/36/EU vaatimuksia sovellettavan kansallisen lainsää
dännön nojalla;
b) tytäryritys kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun no
jalla kokonaan konsolidoinnin piiriin;
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c) muut henkilöt kuin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun
nojalla konsolidoinnin piiriin kuuluvat yritykset omistavat
kyseiset instrumentit.

83 artikla
Ehdot täyttävät erillisyhtiön liikkeeseenlaskema
ensisijainen lisäpääoma (AT1) ja toissijainen pääoma (T2)
1.
Erillisyhtiön liikkeeseenlaskemat ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit sekä niihin liit
tyvät ylikurssirahastot sisällytetään, tapauksen mukaan, ehdot
täyttäviin ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), ensisijaiseen pää
omaan (T1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) tai ehdot täyttäviin
omiin varoihin vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

L 176/61

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/
2010 10–14 artiklan mukaisesti.

84 artikla
Vähemmistöosuudet, jotka sisällytetään konsolidoituun
ydinpääomaan (CET1)
1.
Laitosten on määritettävä tytäryrityksen sellaisten vähem
mistöosuuksien määrä, jotka sisältyvät konsolidoituun ydinpää
omaan (CET1), vähentämällä kyseisen yrityksen vähemmistöo
suuksista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoi
tettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:

a) tytäryrityksen ydinpääoma (CET1), josta vähennetään pie
nempi seuraavista:
a) erillisyhtiö, joka laskee instrumentit liikkeeseen, kuuluu en
simmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konso
lidoinnin piiriin;

b) instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot sisällytetään
ehdot täyttävään ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) vain, jos
52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

c) instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot sisällytetään
ehdot täyttävään toissijaiseen pääomaan (T2) vain, jos 63 ar
tiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

d) erillisyhtiön ainoa omaisuuserä on emoyrityksen tai sen ty
täryrityksen omissa varoissa oleva sijoitus, joka kuuluu en
simmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konso
lidoinnin piiriin ja joka muodoltaan täyttää tapauksen mu
kaan 52 artiklan 1 kohdassa tai 63 artiklassa säädetyt tätä
koskevat edellytykset.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että erillisyhtiön muut
varat kuin emoyrityksen tai sen tytäryrityksen, joka kuuluu en
simmäisen osan 2 osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin pii
riin, omissa varoissa oleva sijoitus, ovat tällaisen yhtiön varoiksi
minimaaliset ja merkityksettömät, se voi tehdä poikkeuksen en
simmäisen kohdan d alakohdassa säädetystä edellytyksestä.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään erillisyhtiöiden toimintaan mahdollisesti liittyvien
varojen lajit sekä 1 kohdan toisessa alakohdassa mainittuja kä
sitteitä "minimaalinen" ja "merkityksetön".

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

i) tytäryrityksen ydinpääoman määrä, jonka on vastattava
tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sää
detyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen
vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tar
koitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktii
vin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn
yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen
500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien
maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyt
tämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on ka
tettava ydinpääomalla (CET1);

ii) tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ydinpääoman
(CET1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vas
tattava tämän asetuksen 87 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoi
tettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artik
lassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten,
direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa mää
ritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän ase
tuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kol
mansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten
edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset
on katettava ydinpääomalla (CET1);

b) tytäryrityksen vähemmistöosuudet, jotka ilmaistaan prosent
tiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ydinpääoman (CET1)
instrumenteista, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kerty
neet voittovarat ja muut rahastot.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakon
solidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun tytäryrityksen osalta.

Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen
päätöksen, kyseisen tytäryrityksen vähemmistöosuutta ei saa si
sällyttää konsolidoituun ydinpääomaan (CET1).
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3.
Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuus
vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa
säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten vähemmistöjen osuut
ta, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä omiin varoihin
alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen mukaan konsoli
doidusti.

4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään, miten tämän artiklan 2 kohdan, 85 artiklan ja
87 artiklan mukainen määrä lasketaan alakonsolidointiryhmän
tasolla.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää vapautuksen
tämän artiklan soveltamisesta emoyrityksenä toimivalle rahoitus
alan holdingyhtiölle, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a) sen pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia;
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vastapuolelta luottolaitokselle ei ole sillä hetkellä tai ennakoita
vissa olennaisia käytännöllisiä tai oikeudellisia esteitä, nämä lai
tokset vapautetaan tämän artiklan säännösten mukaisten vähen
nysten soveltamisesta ja ne voivat ottaa huomioon kaikki vas
tatakausjärjestelmään liittyvät vähemmistöosuudet täysimääräisi
nä.
85 artikla
Ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman (T1) instrumentit,
jotka sisältyvät konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan (T1)
1.
Laitosten on määritettävä se tytäryrityksen ehdot täyttävän
ensisijaisen pääoman määrä, joka sisältyy konsolidoituihin
omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen
omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa
tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella.
a) tytäryrityksen ensisijainen pääoma (T1) josta vähennetään
pienempi seuraavista määristä:
i) tytäryrityksen ensisijaisen pääoman (T1) määrä, jonka on
vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b ala
kohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa
tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 ar
tiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimus
ten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa
tarkoitetun yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän
asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä
kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasään
nösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaa
timukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1);

b) siihen sovelletaan vakavaraisuusvalvontaa konsolidoidusti;

c) se konsolidoi tytäryrityksenä toimivan laitoksen, jossa sillä
on ainoastaan vähemmistöomistus direktiivin 83/349/ETY
1 artiklassa määritellyn määräysvaltaan perustuvan sidoksen
nojalla;

d) vähintään 90 prosenttia konsolidoidusta vaaditusta ydinpää
omasta (CET1) on peräisin c alakohdassa mainitusta tytäry
rityksenä toimivasta laitoksesta alakonsolidointiryhmän ta
solla laskettuna.

Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävästä
emoyrityksenä toimivasta rahoitusalan holdingyhtiöstä tulee
31 päivään joulukuuta 2014 emoyrityksenä toimiva rahoitus
alan sekaholdingyhtiö, toimivaltaiset viranomaiset voivat myön
tää tälle emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhti
ölle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vapautuksen edellyt
täen, että se täyttää kyseisessä alakohdassa säädetyt edellytykset.

6.
Jos luottolaitokset, jotka ovat pysyvästi verkostona liitty
neet keskuslaitokseen, ja 113 artiklan 7 kohdassa säädettyjen
edellytysten alaisen suojajärjestelmän puitteissa perustetut laitok
set ovat perustaneet vastatakausjärjestelmän, jonka ansiosta
sääntelyvaatimukset ylittävän omien varojen määrän siirrolle

ii) tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ensisijaisen pää
oman (T1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella
vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b ala
kohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa
tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 ar
tiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimus
ten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa
määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän
asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä
kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasään
nösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaa
timukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1);
b) tytäryrityksen ehdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1), joka
ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ensi
sijaisen pääoman (T1) instrumenteista, sekä niihin liittyvät
ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakon
solidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun tytäryrityksen osalta.
Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen
päätöksen, kyseisen tytäryrityksen ehdot täyttävää ensisijaista
pääomaa (T1) ei saa sisällyttää konsolidoituun ensisijaiseen pää
omaan.
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3.
Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuus
vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa
säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten ensisijaisen pääoman
(T1) instrumentteja, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä
omiin varoihin alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen
mukaan konsolidoidusti.

86 artikla
Ehdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1), joka sisältyy
konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1)
Laitosten on määritettävä sellaisen tytäryrityksen ehdot täyttä
vän ensisijaisen pääoman (T1) määrä, joka sisältyy konsolidoi
tuun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), vähentämällä tytäryrityk
sen ehdot täyttävästä ensisijaisesta pääomasta (T1), joka sisältyy
konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan (T1), kyseisen yrityksen
vähemmistöosuudet, jotka sisältyvät konsolidoituun ydinpää
omaan (CET1), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 84 artiklan 5
ja 6 kohdan soveltamista.

87 artikla

instrumenteista, jotka sisältyvät ydinpääoman (CET1), ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriin,
sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja
muut rahastot.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakon
solidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun tytäryrityksen osalta.
Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen
päätöksen, kyseisen tytäryrityksen ehdot täyttäviä omia varoja ei
saa sisällyttää konsolidoituihin omiin varoihin.
3.
Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuus
vaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa
säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten omien varojen inst
rumentteja, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä omiin
varoihin alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen mukaan
konsolidoidusti.

Ehdot täyttävät omat varat, jotka sisältyvät
konsolidoituihin omiin varoihin
1.
Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytä
ryrityksen omien varojen määrä, joka sisältyy konsolidoituihin
omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen
omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa
tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:

a) tytäryrityksen omat varat, joista vähennetään pienempi seu
raavista:

i) tytäryrityksen omien varojen määrä, jonka on vastattava
tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sää
detyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen
vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tar
koitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktii
vin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn
yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen
500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien
maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyt
tämää summaa;

ii) tytäryritykseen liittyvä omien varojen määrä, jonka on
konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen
92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuk
sen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, di
rektiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityis
ten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU
128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun
puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tar
koitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien
paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa;
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88 artikla
Ehdot täyttävät omien varojen instrumentit, jotka
sisältyvät konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2)
Uusien laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien ty
täryrityksen omien varojen määrä, joka sisältyy konsolidoituun
toissijaiseen pääomaan (T2), vähentämällä ehdot täyttävistä ty
täryrityksen omista varoista, jotka sisältyvät konsolidoituihin
omiin varoihin, ehdot täyttävä kyseisen yrityksen ensisijainen
pääoma (T1), joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen pää
omaan (T1), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 84 artiklan 5 ja
6 kohdan soveltamista.
III OSASTO
RAHOITUSALAN ULKOPUOLISET HUOMATTAVAT
OMISTUSOSUUDET

89 artikla
Rahoitusalan ulkopuolisten huomattavien
omistusosuuksien riskipainottaminen ja kieltäminen
1.
Alla olevan 3 kohdan säännöksiä sovelletaan huomatta
vaan omistusosuuteen, jonka määrä on yli 15 prosenttia laitok
sen hyväksyttävästä pääomasta ja joka on yrityksessä, joka ei
kuulu seuraaviin:
a) finanssialan yhteisö;
b) yritys, joka ei ole finanssialan yhteisö ja jonka harjoittamaa
toimintaa toimivaltainen viranomainen pitää jonakin seuraa
vista:
i) pankkitoiminnan suorana jatkeena

b) ehdot täyttävät yrityksen omat varat, jotka ilmaistaan
prosenttiosuutena kaikista tytäryrityksen omien varojen

ii) pankkitoiminnan oheistoimintana,
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91 artikla

iii) esinevuokraus- ja myyntilaskurahoitustoimintana, sijoi
tusrahastojen hoitona, tietojenkäsittelypalvelujen hoitona
tai muuna vastaavana liiketoimintana.
2.
Niiden huomattavien omistusosuuksien kokonaismäärään,
jotka laitoksella on muissa kuin 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitetuissa yrityksissä ja jotka ovat yli 60 prosenttia sen hy
väksyttävästä pääomasta, sovelletaan 3 kohdan säännöksiä.
3.
Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava a ja b ala
kohdan vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten
huomattaviin omistusosuuksiin:
a) laskettaessa pääomavaatimusta kolmannen osan mukaisesti
laitosten on sovellettava 1 250 prosentin riskipainoa suu
rempaan seuraavista:
i) sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistu
sosuuksien määrään, joka on yli 15 prosenttia hyväksyt
tävästä pääomasta;
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Poikkeukset
1.
Muita kuin 89 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tar
koitettuja yritysten osakkeita ei saa ottaa huomioon laskettaessa
mainitussa artiklassa määritettyjä hyväksyttävän pääoman rajoja,
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) osakkeet ovat 79 artiklassa tarkoitetussa väliaikaisessa omis
tuksessa taloudellisen avustusoperaation aikana;
b) kyseisten osakkeiden hallussapito on merkintäsitoumuksia
koskeva positio, jota pidetään enintään viisi työpäivää;
c) osakkeet ovat laitoksen omissa nimissä toisten lukuun.
2.
Osakkeita ja osuuksia, jotka eivät ole direktiivin
86/635/ETY 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arvonsa säilyt
tävää käyttöomaisuutta, ei saa sisällyttää 89 artiklassa määritet
tyyn laskelmaan.
KOLMAS OSA

ii) sellaisten 2 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistu
sosuuksien kokonaismäärään, joka on yli 60 prosenttia
laitoksen hyväksyttävästä pääomasta;

PÄÄOMAVAATIMUKSET
I OSASTO
YLEISET VAATIMUKSET, ARVOSTAMINEN JA
ILMOITTAMINEN

b) toimivaltaisten viranomaisten on kiellettävä laitoksia pitä
mästä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja huomattavia omistuso
suuksia, joiden määrä ylittää mainituissa kohdissa säädetyt
prosenttiosuudet hyväksyttävästä pääomasta.

1 LUKU

Vaadittu omien varojen määrä
1 Jakso
Laitoksia koskevat omien varojen
vaatimukset

Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava a tai b alakohdan
mukainen valintansa.

92 artikla
4.
EPV antaa 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ohjeita,
joissa määritetään seuraavat käsitteet:

Omien varojen vaatimukset
1.
Jollei 93 ja 94 artiklasta muuta johdu, laitosten on aina
täytettävä seuraavat omien varojen vaatimukset:

a) pankkitoiminnan suorana jatkeena oleva toiminta;
a) ydinpääoman (CET1) osuus 4,5 prosenttia;
b) toiminnat, joissa on kyse pankkitoiminnan oheispalveluista,
b) ensisijaisen pääoman (T1) osuus 6 prosenttia;
c) vastaava toiminta.

c) kokonaispääomaosuus 8 prosenttia.

Ohjeet annetaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan
mukaisesti.

2.

Laitosten on laskettava vakavaraisuussuhteensa seuraavasti:

Vaihtoehto 1 250 prosentin soveltamiselle

a) ydinpääoman (CET1) osuudeksi lasketaan laitoksen ydinpää
oma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin
määrästä;

Laitokset voivat sen sijaan, että ne soveltavat 89 artiklan 1 ja 2
kohdassa määritetyt raja-arvot ylittäviin määriin 1 250 prosen
tin riskipainoa, vähentää kyseiset määrät ydinpääoman (CET1)
eristä 36 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti.

b) ensisijaisen pääoman (T1) osuudeksi lasketaan laitoksen en
sisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena koko
naisriskin määrästä;

90 artikla
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c) kokonaispääoman osuudeksi lasketaan laitoksen omat varat
ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
3.
Kokonaisriskin määrä on laskettava tämän kohdan a–f
alakohdan yhteismääränä sen jälkeen, kun 4 kohdan säännökset
on otettu huomioon:
a) II osaston ja 379 artiklan mukaisesti laskettu riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärä luottoriskille ja laimentumis
riskille laitoksen koko liiketoiminnan osalta, lukuun otta
matta laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvään liiketoimin
taan sisältyvää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää;
b) tapauksen mukaan tämän osan IV osaston tai neljännen osan
mukaisesti määritetyt laitoksen kaupankäyntivarastoon liitty
vää liiketoimintaa koskevat omien varojen vaatimukset seu
raavien riskien osalta:
i) positioriski;
ii) suuret asiakasriskit, jotka ylittävät 395–401 artiklassa
määritetyt raja-arvot, siltä osin kuin laitoksella on lupa
ylittää kyseiset rajat;
c) tapauksen mukaan 379 artiklaa lukuun ottamatta IV tai V
osaston mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset
seuraavien riskien osalta:
i) valuuttakurssiriski;
ii) toimitusriski;
iii) hyödykeriski;
d) VI osaston mukaisesti lasketut omien varojen vaatimukset
muiden sellaisten pörssin ulkopuolisten OTC-johdannaissopi
musten kuin luottojohdannaissopimusten vastuun arvonoi
kaisuriskille, joiden katsotaan pienentävän riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärää luottoriskille;
e) III osaston mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset
operatiivisen riskin osalta;
f) II osaston mukaisesti määritetty riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärä laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvään
liiketoimintaan sisältyvälle vastapuoliriskille seuraavien lii
ketoimi- ja sopimustyyppien osalta:
i) pörssin ulkopuoliset OTC-johdannaissopimukset ja luot
tojohdannaiset;
ii) liitteessä II lueteltuihin sopimuksiin sekä arvopapereiden
tai hyödykkeiden lainaksi antamiseen tai lainaksi ottami
seen liittyvät sopimukset;
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iii) kaupankäyntivarastoon luettaviin arvopapereihin ja hyö
dykkeisiin perustuvat vakuudelliset limiittiluotonantolii
ketoimet (margin lending transactions);

iv) pitkän selvitysajan liiketoimet.

4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetun kokonaisriskin määrän las
kennassa on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) kyseisen kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuihin omien
varojen vaatimuksiin on sisällytettävä laitoksen koko liiketoi
minnasta johtuvat vaatimukset;

b) laitosten on kerrottava kyseisen kohdan b–e alakohdan mu
kaiset omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5;

93 artikla
Perustamispääoman vaatimus toiminnan jatkuvuutta
koskevissa tilanteissa
1.
Laitoksen omien varojen määrä ei saa supistua pienem
mäksi kuin sen toimiluvan myöntämisen aikaan vaaditun perus
tamispääoman määrä.

2.
Luottolaitokset, jotka olivat olemassa jo 1 päivänä tammi
kuuta 1993 ja joiden omien varojen määrä ei täytä perustamis
pääoman vaatimusta, voivat jatkaa toimintaansa. Siinä tapauk
sessa kyseisten laitosten omien varojen määrä ei saa supistua
pienemmäksi kuin suurin määrä, jonka ne ovat saavuttaneet
22 päivän joulukuuta 1989 jälkeen.

3.
Sellaiset toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja di
rektiivin 2006/49/EY 6 artiklassa tarkoitetut yritykset, jotka oli
vat olemassa 31 päivänä joulukuuta 1995 ja joiden omien va
rojen määrä ei enää täytä toiminnan jatkamisen edellyttämää
perustamispääomavaatimusta, voivat jatkaa toimintaansa. Täl
laisten yritysten tai sijoituspalveluyritysten omat varat eivät saa
laskea alhaisemmalle tasolle kuin korkein viitetaso, joka on las
kettu sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen
riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston
direktiivin 93/6/ETY (1) mukaisen tiedoksiantamispäivän jälkeen.
Viitetaso on omien varojen päivittäinen keskiarvo, joka laske
taan laskentapäivää edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta.
Tämä viitetaso on laskettava kyseiseltä jaksolta joka kuudes kuu
kausi.

4.
Jos määräysvalta 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun ryhmään
kuuluvaan laitokseen siirtyy muulle luonnolliselle henkilölle tai
oikeushenkilölle kuin sille, jolla se oli aikaisemmin, kyseisen
laitoksen omien varojen määrän on vastattava vähintään vaa
ditun perustamispääoman määrää.
(1) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 1.
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5.
Jos kaksi tai useampia 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun
ryhmään kuuluvaa laitosta sulautuu, sulautumisen tuloksena
syntyvän laitoksen omien varojen määrä ei saa supistua pienem
mäksi kuin sulautuneiden laitosten omien varojen kokonais
määrä sulautumisen aikaan jaksolla, jolla perustamispääoman
vaatimusta ei ole täytetty.
6.
Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat tarpeelliseksi var
mistaa laitoksen vakavaraisuuden huolehtimalla siitä, että 1 koh
dassa säädetty vaatimus täyttyy, 2–5 kohdan säännöksiä ei so
velleta.
94 artikla
Pientä

kaupankäyntivarastoon liittyvää
koskeva poikkeus

liiketoimintaa

1.
Laitokset voivat korvata 92 artiklan 3 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetun omien varojen vaatimuksen kaupankäyntiva
rastoon liittyvän liiketoimintansa osalta kyseisen kohdan a ala
kohdan mukaisesti lasketulla omien varojen vaatimuksella edel
lyttäen, että niiden tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin eriin sisäl
tyvä kaupankäyntivarastoon liittyvä liiketoiminta täyttää seura
avat edellytykset:
a) sen määrä on yleensä alle 5 prosenttia suhteessa kokonais
varoihin ja alle 15 miljoonaa euroa;
b) sen määrä on aina enintään 6 prosenttia suhteessa kokonais
varoihin ja enintään 20 miljoonaa euroa.
2.
Laskettaessa tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien loppu
summaa laitosten on noudatettava seuraavaa:
a) vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet on arvostettava
niiden markkinahintaan tai nimellisarvoon, osakkeet markki
nahintaan ja johdannaissopimukset niiden kohde-etuutena
olevien rahoitusvälineiden nimellis- tai markkina-arvoon;
b) pitkien positioiden absoluuttinen arvo on laskettava yhteen
lyhyiden positioiden absoluuttisen arvon kanssa.
3.
Jos laitos ei täytä 1 kohdan b alakohdassa olevaa edelly
tystä, sen on ilmoitettava siitä välittömästi toimivaltaiselle viran
omaiselle. Jos toimivaltainen viranomainen määrittää laatimansa
arvioinnin jälkeen, että 1 kohdan a alakohdan vaatimus ei täyty
ja ilmoittaa siitä laitokselle, kyseisen laitoksen on lopettava 1
kohdan soveltaminen seuraavasta tilinpäätöspäivästä.
2 Jakso
Niihin sijoituspalveluyrityksiin
sovellettavat omien varojen vaatimukset,
joilla on rajoitettu toimilupa
sijoituspalveluiden tarjoamiseen
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olevan A jakson 3 ja 6 kohdassa lueteltujen sijoituspalveluiden
ja –toimintojen tarjoamista, on käytettävä 2 kohdassa määritet
tyä kokonaisriskin määrän laskentatapaa.

2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalvelu
yritysten ja 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa
tarkoitettujen yritysten, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY
liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoitus
palveluja tai -toimintoja, on laskettava kokonaisriskin määrä
suurempana seuraavista:

a) 92 artiklan 3 kohdan a–d ja f alakohdassa tarkoitettujen
erien yhteismääränä 92 artiklan 4 kohdan soveltamisen jäl
keen;

b) 12,5 kerrottuna 97 artiklan mukaisella määrällä.

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoi
tettujen yritysten, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liit
teessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoituspal
veluja tai -toimintoja, on täytettävä 92 artiklan 1 ja 2 kohdan
vaatimukset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kokonaisris
kin määrän pohjalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää, että 4 artiklan 1 koh
dan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin, jotka
tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A osan 2 ja
4 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintoja, sovelletta
vat omien varojen vaatimukset sitovat kyseisiä yrityksiä direktii
vin 2006/49/EY ja 2006/48/EY osalta 31 päivänä joulukuuta
2013 voimassa olevien kansallisten täytäntöönpanosäännösten
mukaisesti.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin
sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston
3 luvun II jakson 1 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä
koskevia säännöksiä.

96 artikla
Niihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen
vaatimukset, joilla on direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2
kohdan mukainen perustamispääoma
1.
Sovellettaessa 92 artiklan 3 kohtaa seuraavanlaisten sijoi
tuspalveluyritysten, joilla on direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan
2 kohdan mukainen perustamispääoma, on käytettävä tämän
artiklan 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin määrän lasken
tatapaa:

95 artikla
Niihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen
vaatimukset, joilla on rajoitettu toimilupa
sijoituspalveluiden tarjoamiseen
1.
Sovellettaessa 92 artiklan 3 kohtaa sijoituspalveluyritysten,
joiden toimilupa ei kata direktiivin 2004/39/EY liitteessä I

a) sijoituspalveluyritykset, jotka käyvät kauppaa omaan lu
kuunsa vain asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi tai
suorittamiseksi tai päästäkseen arvopaperien selvitys- ja toi
mitusjärjestelmään tai virallisesti hyväksyttyyn pörssiin toi
miessaan asiamiehenä tai toteuttaessaan asiakkaan toimeksi
antoa;
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b) sijoituspalveluyritykset, jotka täyttävät kaikki seuraavat edel
lytykset:
i) joilla ei ole hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopape
reita;
ii) jotka käyvät kauppaa vain omaan lukuunsa;
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a) sen vaatimuksen laskenta, jonka mukaan sijoituspalveluyri
tyksellä on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään määrä,
joka vastaa yhtä neljäsosaa edellisen vuoden kiinteistä yleis
kustannuksista;
b) edellytykset, joiden mukaan toimivaltainen viranomainen voi
mukauttaa vaatimusta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityk
sellä on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään määrä,
joka vastaa yhtä neljäsosaa edellisen vuoden kiinteistä yleis
kustannuksista;

iii) joilla ei ole ulkopuolisia asiakkaita;
iv) joiden liiketoimien toteuttaminen ja selvitys on selvitys
yhteisön vastuulla ja sen takaamaa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten on
laskettava kokonaisriskin määrä seuraavien yhteismääränä:

c) sellaisen sijoituspalveluyrityksen ennakoitujen kiinteiden
yleiskustannusten laskenta, joka ei ole harjoittanut liiketoi
mintaa yhteen vuoteen.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2014.

a) 92 artiklan 3 kohdan a–d ja f alakohta 92 artiklan 4 kohdan
soveltamisen jälkeen;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

b) 97 artiklassa tarkoitettu määrä kerrottuna kertoimella 12,5.

98 artikla

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin
sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston
3 luvun II jakson 1 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä
koskevia säännöksiä.
97 artikla
Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat
1.
Edellä olevien 95 ja 96 artiklan mukaisesti sijoituspalve
luyrityksellä ja 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa
tarkoitetuilla yrityksillä, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY
liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoitus
palveluja tai -toimintoja, on oltava hyväksyttävää pääomaa vä
hintään yksi neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustan
nuksista.
2.
Jos sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut
edellisen vuoden jälkeen muutos, jonka toimivaltainen viran
omainen katsoo olennaiseksi, toimivaltainen viranomainen voi
mukauttaa 1 kohdassa säädettyä vaatimusta.
3.
Jos sijoituspalveluyritys ei ole harjoittanut liiketoimintaa
yhteen vuoteen alkaen toimintansa aloituspäivästä, sillä on ol
tava hyväksyttävää pääomaa vähintään yksi neljäsosa liiketoi
mintasuunnitelmansa mukaisista kiinteistä yleiskustannuksista,
jollei toimivaltainen viranomainen vaadi liiketoimintasuunnitel
man mukauttamista.
4.
EPV laatii EAMV:tä kuultuaan teknisten sääntelystandar
dien luonnokset, joissa määritetään yksityiskohtaisemmin seura
avat seikat:

Sijoituspalveluyritysten omat varat konsolidoinnin
perusteella
1.
Siinä tapauksessa, että 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, johon ei kuulu lu
ottolaitoksia, jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan sijoituspal
veluyrityksen on sovellettava 92 artiklaa konsolidoidusti seuraa
valla tavalla:
a) käyttäen 95 artiklan 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin
määrän laskentaa;
b) omat varat lasketaan emoyrityksenä toimivan sijoituspalve
luyrityksen tai tilanteen mukaan rahoitusalan holdingyhtiön
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman
perusteella.
2.
Siinä tapauksessa, että 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, johon ei kuulu lu
ottolaitoksia, jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan sijoituspal
veluyrityksen ja rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan se
kaholdingyhtiön määräysvallassa olevan sijoituspalveluyrityksen
on sovellettava 92 artiklaa konsolidoidusti seuraavalla tavalla:
a) sen on käytettävä 96 artiklan 2 kohdassa määritettyä koko
naisriskin määrän laskentaa;
b) sen on käytettävä omia varoja, jotka lasketaan emoyrityksenä
toimivan sijoituspalveluyrityksen konsolidoidun aseman pe
rusteella tai tilanteen mukaan rahoitusalan holdingyhtiön tai
rahoitusalan sekaholdingyhtiön omia varoja ensimmäisen
osan II osaston 2 luvun mukaisesti.
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2 LUKU

Laskenta- ja ilmoittamisvaatimukset
99 artikla
Omien varojen vaatimuksista annettavat ilmoitukset ja
rahoitustiedot
1.
Laitosten on annettava toimivaltaisille viranomaisille vä
hintään puolivuosittain ilmoitus 92 artiklassa säädetyistä velvoit
teista.

2.
Laitosten,
joihin
sovelletaan
asetuksen
(EY)
N:o 1606/2002 4 artiklaa, ja muiden kuin kyseisen asetuksen
4 artiklassa tarkoitettujen luottolaitosten, jotka laativat konsoli
doidut tilinpäätöksensä kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa
vahvistetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä
tilinpäätösstandardeja noudattaen, on ilmoitettava myös rahoi
tustiedot.

3.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia luottolaitoksia,
jotka soveltavat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, sellaisina
kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla,
omien varojen ilmoittamiseen konsolidoidusti tämän asetuksen
23 artiklan 2 kohdan nojalla, ilmoittamaan myös rahoitustiedot
tämän artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti.

4.
Edellä 2 kohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut rahoitustiedot on annettava siltä osin kuin se on
tarpeen, jotta saadaan kattava kuva laitoksen toiminnan riskip
rofiilista sekä käsitys laitosten rahoitusalalle tai reaalitaloudelle
aiheuttamista järjestelmäriskeistä asetuksen (EU) N:o 1093/2010
mukaisesti.
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kuva sellaisten muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen lai
tosten toiminnan riskiprofiilista, joihin sovelletaan direktiiviin
86/635/ETY perustuvaa tilinpäätössäännöstöä, sekä käsitys nii
den rahoitusalalle tai reaalitaloudelle aiheuttamista järjestelmä
riskeistä, toimivaltaisten viranomaisten on kuultava EPV:tä ra
hoitustietojen ilmoittamista konsolidoinnin perusteella koske
vien vaatimusten soveltamisalan laajentamisesta tällaisiin laitok
siin, jos ne eivät jo ilmoita tietoja tältä pohjalta.

EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset,
joissa määritetään ne ilmoitusten muodot, joita laitosten on
käytettävä ja joiden perustella toimivaltaiset viranomaiset voivat
laajentaa rahoitustietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia en
simmäisen alakohdan mukaisesti.

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoi
tetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

7.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 5 kohdassa
tarkoitettujen teknisten täytäntöönpanostandardien kattamien
tietojen lisäksi tarvitaan muita tietoja 4 kohdassa säädettyjä tar
koituksia varten, sen on ilmoitettava EPV:lle ja EJRK:lle ne lisä
tiedot, jotka se katsoo tarpeelliseksi sisällyttää 5 kohdassa tar
koitettuihin teknisiin täytäntöönpanostandardeihin.

100 artikla
5.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään 1-4 kohdassa tarkoitettujen unionissa
annettavien ilmoitusten yhtenäiset muodot ja niissä sovellettava
jaksotus sekä sovellettavat määräpäivät, määritelmät ja tietotek
niikkaratkaisut.

Ilmoituksia koskevien vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa
laitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuu
teen.

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle … päivään …kuuta 1 päivänä helmikuuta 2015
mennessä.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

6.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdassa
vaaditut rahoitustiedot ovat tarpeellisia, jotta saadaan kattava

Lisäraportointivaatimukset
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ainakin
yhteismäärinä takaisinostosopimusten, arvopaperilainauksen ja
kaikentyyppisten taseen sitoutumisten taso.

EPV:n on sisällytettävä nämä tiedot 99 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettuun ilmoittamista koskevaan tekniseen täytäntöönpa
nostandardiin.

101 artikla
Erityiset ilmoittamisvelvoitteet
1.
Laitosten on ilmoitettava puolivuosittain seuraavat tiedot
toimivaltaisille viranomaisille kustakin sellaisesta kansallisesta
kiinteistömarkkinasta, jolla niillä on vastuita:

a) tappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt
asuinkiinteistön kiinnityksen alimpaan määrään saakka ja
80 prosenttia markkina-arvosta tai 80 prosenttia kiinnitys
luottoarvosta, ellei toisin päätetä 124 artiklan 2 kohdan no
jalla;

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

b) kokonaistappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväk
synyt asuinkiinteistön, enintään siihen osaan vastuusta, jolla
katsotaan olevan täysimääräinen asuinkiinteistön muodos
tama vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
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b) edellä 2 kohdassa tarkoitettujen koostettujen tietojen yhte
näiset ilmoittamismuodot, määritelmät, ilmoitusten jaksotus
ja määräpäivät sekä tietotekniikkaratkaisut;
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.

c) kaikkien niiden jäljellä olevien vastuiden vastuuarvo, joiden
vakuudeksi laitos on hyväksynyt asuinkiinteistön, siihen
osaan vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen asuin
kiinteistövakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

d) tappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt lii
kekiinteistön kiinnityksen alimpaan määrään saakka ja 50
prosenttia markkina-arvosta tai 60 prosenttia kiinnitysluotto
arvosta, ellei toisin päätetä 124 artiklan 2 kohdan nojalla;

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

3 LUKU

Kaupankäyntivarasto
102 artikla
Kaupankäyntivarastoa koskevat vaatimukset

e) kokonaistappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväk
synyt liikekiinteistön, enintään siihen osaan vastuusta, jolla
katsotaan olevan täysimääräinen liikekiinteistön muodostama
vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

f) kaikkien niiden jäljellä olevien vastuiden vastuuarvo, joiden
vakuudeksi laitos on hyväksynyt liikekiinteistön, siihen osaan
vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen liikekiinteis
tön muodostama vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava asian
omaisen laitoksen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaisel
le. Jos laitoksella on sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, kyseistä
sivuliikettä koskevat tiedot on toimitettava myös vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tiedot on ilmoitet
tava erikseen kustakin unionin kiinteistömarkkinasta, jolla asian
omaisella laitoksella on vastuita.

1.
Kaupankäyntivaraston positioihin ei joko saa liittyä niiden
jälkimarkkinakelpoisuutta koskevia rajoituksia tai niiden on ol
tava suojattavissa.
2.
Kaupankäyntitarkoitus on voitava osoittaa sellaisten stra
tegioiden, toimintatapojen ja menettelyiden perusteella, jotka
laitos on luonut hoitaakseen positiota tai sijoitussalkkua 103 ar
tiklan mukaisesti.
3.
Laitosten on luotava ja pidettävä yllä kaupankäyntivaras
ton hallinta- ja valvontajärjestelmiä 104 ja 105 artiklan mukai
sesti.
4.
Laitokset voivat sisällyttää sisäisiä suojauksia positioriskiä
koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan edellyttäen,
että ne on otettu kaupankäyntitarkoituksessa ja 103–106 artik
lan vaatimukset täyttyvät.
103 artikla
Kaupankäyntivaraston hoito

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain
koostetusti 1 kohdan a–f alakohdassa määritetyt tiedot sekä
aiemmat tiedot, jos niitä on saatavilla. Toimivaltaisen viranomai
sen on jäsenvaltion toisen toimivaltaisen viranomaisen tai EPV:n
pyynnöstä annettava kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai
EPV:lle yksityiskohtaisempia tietoja asuin- tai liikekiinteistömark
kinoiden tilasta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään seuraavat:

a) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä koskevien tietojen yhte
näiset ilmoittamismuodot, määritelmät, ilmoitusten jaksotus
ja määräpäivät sekä tietotekniikkaratkaisut;

Hallinnoidessaan kaupankäyntivaraston positioitaan tai positio
yhdistelmiään laitoksen on noudatettava kaikkia seuraavia vaa
timuksia:
a) laitoksella on oltava positiota ja/tai rahoitusvälinettä tai salk
kuja varten toimivan johdon hyväksymä selkeästi dokumen
toitu kaupankäyntistrategia, johon sisältyy myös odotettu
hallussapitoaika;
b) laitoksella on oltava positioiden aktiivista hallinnointia varten
selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat. Toiminta- ja
menettelytavoissa on määritettävä seuraavat:
i) mitkä positiot voidaan ottaa kussakin kaupankäyntiyksi
kössä;
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ii) positioille asetetaan limiitit ja limiittejä seurataan riittä
västi;
iii) kaupankäyntitoimintaa hoitavat henkilöt voivat itsenäi
sesti ottaa ja hallinnoida positioita edellyttäen, että hy
väksyttyjä limiittejä ja strategioita noudatetaan;
iv) positioista annetaan ilmoitukset toimivalle johdolle kiin
teänä osana laitoksen riskienhallintaprosessia;
v) positioita seurataan markkinatietolähteiden perusteella
aktiivisesti ja position tai sen sisältämien riskilajien jälki
markkinakelpoisuus ja suojattavuus arvioidaan, mukaan
lukien arvostuksessa käytettävien markkinatietojen laadun
ja saatavuuden, markkinoiden kokonaisvaihdon ja mark
kinoilla kaupankäynnin kohteena olevien positioiden
koon arviointi;
vi) aktiiviset petostentorjuntamenettelyt ja valvontatoimet.
c) laitoksella on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja menet
telytavat, joilla voidaan seurata positioita suhteessa laitoksen
kaupankäyntistrategiaan, mukaan lukien liikevaihdon ja sel
laisten positioiden seuranta, joiden alun perin suunniteltu
hallussapitoaika on ylittynyt.
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ii) suojata position kaikki olennaiset riskit välineillä, joille
on olemassa aktiiviset likvidit kahdensuuntaiset markki
nat,
iii) tehdä luotettavia arvioita tärkeimmistä olettamista ja mal
lissa käytetyistä parametreista;
d) missä määrin laitos voi tehdä ja on velvollinen tekemään
arvostuksia positioista, jotka voidaan validoida ulkoisesti joh
donmukaisella tavalla;
e) missä määrin oikeudelliset rajoitukset tai muut toiminnalliset
rajoitukset estävät laitosta realisoimasta tai suojaamasta po
sitiota lyhyellä aikavälillä;
f) missä määrin laitos voi harjoittaa ja on velvollinen harjoitta
maan positioiden aktiivista riskinvalvontaa kaupankäyntitoi
missaan;
g) missä määrin laitos voi siirtää riskejä tai positioita kirjaamalla
ne joko kaupankäyntivarastoon tai sen ulkopuolelle sekä täl
laisten siirtojen ehdot.
105 artikla

104 artikla

Varovaista arvostamista koskevat vaatimukset

Kaupankäyntivarastoon lukeminen

1.
Kaikkiin kaupankäyntivaraston positioihin on sovellettava
tässä artiklassa määritettyjä varovaista arvostamista koskevia
vaatimuksia. Laitosten on erityisesti varmistettava, että niiden
kaupankäyntivaraston positioiden varovaisen arvostamisen var
muusaste on asianmukainen, kun otetaan huomioon kaupan
käyntivaraston positioiden dynaaminen luonne, erityiseen varo
vaisuuteen liittyvät vaatimukset sekä kaupankäyntivaraston po
sitioita koskevien omien varojen vaatimusten soveltamistapa ja
tarkoitus.

1.
Laitoksilla on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja me
nettelytavat sen määrittämiseksi, mitkä positiot luetaan kaupan
käyntivarastoon laitosten omien varojen vaatimusten laskemi
seksi 102 artiklan vaatimusten ja 4 artiklan 1 kohdan 86 ala
kohdassa olevan kaupankäyntivaraston määritelmän mukaisesti
ottaen huomioon laitoksen riskinhallintakyky ja -käytäntö. Lai
toksen on pidettävä kirjaa kyseisten toiminta- ja menettelytapo
jen noudattamisesta, ja ne on alistettava säännöllisesti sisäiseen
tarkastukseen.
2.
Laitoksilla on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja me
nettelytavat kaupankäyntivaraston hoitoa varten. Toiminta- ja
menettelytavoissa on otettava huomioon ainakin seuraavat:
a) toiminta, jonka laitos katsoo kaupankäynniksi ja jonka se
katsoo muodostavan osan kaupankäyntivarastosta sovelletta
essa omien varojen vaatimuksia;
b) missä määrin positioiden arvo voidaan määrittää päivittäin
suhteessa aktiivisiin likvideihin kahdensuuntaisiin markkinoi
hin;
c) mallin avulla arvostettujen positioiden osalta, missä määrin
laitos voi
i) tunnistaa position kaikki olennaiset riskit,

2.
Laitosten on luotava ja ylläpidettävä järjestelmiä ja valvon
tatoimia, jotka ovat riittävät varovaisten ja luotettavien arvostu
sarvioiden tuottamiseksi. Kyseisten järjestelmien ja valvontatoi
mien on sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:
a) dokumentoidut toiminta- ja menettelytavat arvostusmenette
lyä varten, mukaan lukien arvostuksen eri osa-alueisiin liit
tyvien vastuiden selkeä määrittely, markkinatietojen lähteet ja
niiden asianmukaisuuden arviointi, ohjeet sellaisten piilevien
tietojen käytöstä, jotka vastaavat laitoksen oletuksia siitä,
mitä tietoja markkinatoimijat käyttäisivät positiota hinnoitel
lessaan, riippumattoman arvostuksen toteutusvälit, päätös
hintojen määräytymisajankohta, arvonoikaisumenettelyt,
kuukauden lopussa ja satunnaisesti käytettävät todentamis
menettelyt;
b) ilmoituskanavat arvostusmenettelystä vastuussa olevaa osas
toa varten ovat selkeät ja front office -toiminnoista riippu
mattomat.
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Ilmoituskanavan päätepisteenä on oltava ylin hallintoelin.
3.
Laitosten on arvostettava kaupankäyntivaraston positiot
uudelleen vähintään päivittäin.
4.
Laitosten on mahdollisuuksien mukaan arvostettava posi
tionsa aina markkinahintaan, myös silloin, kun ne soveltavat
kaupankäyntivaraston eriin sovellettavaa pääomakohtelua.
5.
Arvostaessaan markkinahintaan laitoksen on käytettävä
osto- ja myyntitarjouksesta varovaisemmin arvostettua tarjousta,
ellei laitos voi sulkea positiota osto- ja myyntitarjouksen keski
hintaan. Jos laitokset hyödyntävät tätä poikkeusta, niiden on
kuuden kuukauden välein ilmoitettava toimivaltaisille viran
omaisilleen kyseisistä positioista ja toimitettava todisteet siitä,
että ne voivat sulkea keskihintaan.
6.
Kun arvostusta markkinahintaan ei voida suorittaa, laitos
ten on varovaisesti arvostettava positionsa ja salkkunsa mallin
avulla, myös laskiessaan kaupankäyntivaraston positioiden
omien varojen vaatimuksia.
7.
Laitosten on noudatettava seuraavia vaatimuksia arvosta
essaan mallin avulla:
a) toimivalla johdolla on oltava tieto siitä, mitkä kaupankäyn
tivaraston eristä tai muista käypään arvoon arvostetuista po
sitioista arvostetaan mallin avulla, ja sen on ymmärrettävä,
kuinka olennaisesti tästä aiheutuva epävarmuus vaikuttaa lii
ketoiminnan riski- ja tulosraportointiin;
b) laitosten on hankittava mallissa syöttötietoina käytettävät
markkinatiedot mahdollisuuksien mukaan samoista lähteistä
kuin markkinahinnat ja arvioitava säännöllisesti kunkin po
sition arvostuksessa syöttötietoina käytettävien markkinatie
tojen ja mallin parametrien asianmukaisuutta;
c) laitosten on käytettävä markkinoilla yleisesti tiettyjen rahoi
tusvälineiden tai hyödykkeiden arvostamiseksi hyväksyttyjä
menetelmiä, kun niitä on saatavilla;
d) mallien, jotka laitos on itse kehittänyt, on perustuttava asi
anmukaisiin oletuksiin, jotka soveltuvan pätevyyden omaavat
kehitysprosessista riippumattomat tahot ovat arvioineet kriit
tisesti;
e) laitoksilla on oltava virallinen menettely malliin tehtävien
muutosten valvontaa varten ja mallista on säilytettävä suo
jattu kopio, jota käytetään säännöllisesti arvostustulosten tar
kistamiseen;
f) riskienhallinnassa on tunnettava käytettävien mallien heik
koudet sekä tiedettävä, miten ne voidaan parhaiten ottaa
huomioon arvostustuloksissa; sekä
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g) laitosten mallit on tarkastettava säännöllisesti sen määrittä
miseksi, miten tarkkoja niiden tuottamat tulokset ovat, ja
myös sen arvioimiseksi, ovatko oletukset edelleen asianmu
kaisia, tuloslaskelman analysoimiseksi suhteessa riskitekijöi
hin ja todellisten päätöshintojen ja mallilla tuotettujen tulos
ten vertailemiseksi.

Sovellettaessa d alakohtaa kaupankäyntiyksikkö ei saa osallistua
mallin kehittämiseen tai hyväksymiseen ja malli on testattava
riippumattomasti, mukaan lukien mallin matemaattisen perus
tan, käytettyjen oletusten ja ohjelmistototeutuksen validointi.

8.
Laitosten on suoritettava päivittäisen markkinahintaan ar
vostamisen tai mallin avulla arvostamisen lisäksi riippumaton
hintojen varmentaminen. Markkinahintojen ja mallin syöttötie
tojen varmentajana on oltava kaupankäyntivarastosta hyötyvistä
henkilöistä tai yksiköistä riippumaton henkilö tai yksikkö, joka
suorittaa varmennuksen vähintään kuukausittain tai useammin,
jos markkina- tai kaupankäyntitoiminnan luonne sitä edellyttää.
Jos riippumattomia hintatietolähteitä ei ole käytettävissä tai jos
hintatietolähteet ovat subjektiivisia, voidaan tarvita varovaisuus
toimenpiteitä kuten arvonoikaisuja.

9.
Laitosten on luotava ja ylläpidettävä menettelyjä arvonoi
kaisujen tekemiseksi.

10.
Laitosten on otettava virallisesti huomioon seuraavat ar
vonoikaisut: tulevaisuuden luottoriskimarginaali, positioiden sul
kemiskustannukset, operatiiviset riskit, markkinahintojen epä
varmuus, sopimusten ennenaikainen päättäminen, sijoitus- ja
rahoituskustannukset, tulevat hallintokustannukset ja tarvittaessa
malliriski.

11.
Laitosten on luotava ja ylläpidettävä menettelyjä, joilla
lasketaan oikaisuja vähemmän likvidien positioiden arvoon; vä
hemmän likvidejä positioita voi syntyä erityisesti markkinoihin
tai laitokseen liittyvien tilanteiden seurauksena, kuten keskitty
neiden positioiden ja/tai sellaisten positioiden seurauksena, joi
den alun perin suunniteltu sijoitusjakso on ylitetty. Laitosten on
tarvittaessa tehtävä kyseisenkaltaisia oikaisuja muiden tilinpää
tösraportoinnin position arvoon mahdollisesti edellyttämien
muutosten lisäksi ja suunniteltava oikaisut siten, että niissä ote
taan huomioon position epälikvidiys. Kyseisten menettelyjen
mukaisesti laitosten on tarkasteltava useita tekijöitä päättäessään,
onko vähemmän likvidien positioiden arvoa oikaistava. Näitä
tekijöitä ovat seuraavat:

a) aika, joka tarvittaisiin position suojaamiseksi tai siihen sisäl
tyviltä riskeiltä suojautumiseksi;

b) osto- ja myyntitarjousten erojen volatiliteetti ja keskiarvo;

c) hintatarjousten saatavuus markkinoilla (markkinatakaajat ja
niiden lukumäärä) sekä kaupankäyntivolyymien volatiliteetti
ja keskiarvo mukaan lukien kaupankäyntivolyymi markkinoi
den stressikausien aikana;

L 176/72

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.6.2013

d) sisäisen suojauksen aiheuttamaa markkinariskiä on hallinnoi
tava dynaamisesti kaupankäyntivarastossa sallittujen limiit
tien puitteissa;

d) markkinakeskittymät;
e) positioiden vanhentuminen;

e) sitä on seurattava tarkkaan.
f) se, missä määrin arvostaminen perustuu arvostamiseen mal
lin avulla;
g) muiden malliriskien vaikutukset.
12.
Laitosten on kolmansien suorittamaa tai mallin avulla
suoritettavaa arvostamista käyttäessään harkittava arvonoikaisu
jen tekemistä. Laitosten on lisäksi harkittava, onko likviditee
tiltään heikompien positioiden arvon oikaiseminen tarpeen, ja
jatkuvasti arvioitava kyseisten oikaisujen asianmukaisuutta. Lai
tosten on myös nimenomaisesti arvioitava arvonoikaisujen tar
vetta ottaen huomioon malleissa käytettyjen parametrien syöt
tötietojen epävarmuus.
13.
Monimutkaisten tuotteiden osalta, mukaan lukien arvo
paperistamisvastuut ja n:nnen tappion luottojohdannaiset, laitos
ten on nimenomaisesti arvioitava arvonoikaisujen tarvetta ot
taakseen huomioon malliriskin, joka liittyy mahdollisesti epä
asianmukaisen arvostusmenetelmän käyttöön, ja malliriskin,
joka liittyy piilevien (ja mahdollisesti epäasianmukaisten) luokit
telumuuttujien käyttöön arvostusmallissa.
14.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset nii
den edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä on sovellet
tava 105 artiklan vaatimuksia tämän artiklan 1 kohtaa sovellet
taessa.

Seuranta on varmistettava riittävin menettelyin.
2.
Edellä olevan 1 kohdan vaatimuksia sovelletaan rajoitta
matta kaupankäyntivarastoon kuulumattomaan suojattuun posi
tioon sovellettavia vaatimuksia.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos laitos
suojaa kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen luottoriskiin tai vas
tapuoliriskiin liittyvän vastuun käyttämällä kaupankäyntivaras
toonsa kirjattua luottojohdannaista sisäisen suojauksen avulla,
kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen luottoriskiin tai vastapuoli
riskiin liittyvää vastuuta ei saa katsoa suojatuksi riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän laskennassa, jollei laitos osta hy
väksytyltä kolmannelta luottosuojan tarjoajalta vastaavaa luotto
johdannaista, joka täyttää kaupankäyntivaraston kuulumattoman
takauksen luonteista luottosuojaa koskevat vaatimukset. Jos täl
lainen kolmannen tarjoama suoja on ostettu ja hyväksytty suo
jaukseksi kaupankäyntivarastoon kuulumattomalle vastuulle las
kettaessa omien varojen vaatimuksia, kaupankäyntivarastoon ei
sisällytetä sisäistä eikä ulkoista luottojohdannaissuojausta lasket
taessa omien varojen vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta 299 artiklan h alakohdan soveltamista.
II OSASTO
LUOTTORISKIÄ KOSKEVAT PÄÄOMAVAATIMUKSET
1 LUKU

Yleiset periaatteet
EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
106 artikla
Sisäiset suojaukset
1.
Sisäisen suojauksen on täytettävä erityisesti seuraavat vaa
timukset:
a) sen ensisijaisena tarkoituksena ei saa olla omien varojen vaa
timusten välttäminen tai alentaminen;
b) se on dokumentoitava asianmukaisesti, ja siihen on sovellet
tava erityisiä sisäisiä hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä;
c) siihen on sovellettava markkinaehtoja;

107 artikla
Luottoriskiin sovellettavat menetelmät
1.
Laitosten on sovellettava riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän laskemiseen 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohtaa
sovellettaessa joko 2 luvussa tarkoitettua standardimenetelmää
tai, jos toimivaltaiset viranomaiset sen 143 artiklan nojalla sal
livat, 3 luvussa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten menetel
mää (IRB-menetelmää).
2.
Laitosten on sovellettava keskusvastapuoleen liittyviin kau
pankäyntivastuisiin ja keskusvastapuolen maksukyvyttömyysra
hastoon maksettaviin osuuksiin 6 luvun 9 jaksossa säädettyä
käsittelytapaa riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärän las
kemiseksi 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohtaa sovellettaessa.
Laitosten on käsiteltävä kaiken muun tyyppisiä keskusvastapuo
leen liittyviä vastuita seuraavasti:
a) muun tyyppisiä ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyviä
vastuita saamisina laitoksilta.
b) muun tyyppisiä muuhun kuin ehdot täyttävään keskusvasta
puoleen liittyviä vastuita saamisina yrityksiltä.
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3.
Tässä asetuksessa kolmansien maiden sijoituspalveluyrityk
siin ja kolmansien maiden luottolaitoksiin liittyviä vastuita koh
dellaan samoin kuin saamisia laitoksilta vain, jos kolmannen
maan kyseiseen sijoituspalveluyritykseen tai luottolaitokseen so
veltamat vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaatimukset vas
taavat vähintään unionin soveltamia vaatimuksia.

4.
Sovellettaessa 3 kohtaa komissio voi antaa täytäntöönpa
nosäädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelu
menettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa
vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään
vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä
ei ole annettu, laitokset voivat jatkaa 1 päivään tammikuuta
2015 saakka 3 kohdassa tarkoitettuihin tahoihin liittyvien vas
tuiden kohtelemista samoin kuin saamisia laitoksilta edellyttäen,
että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päi
vää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun sovelta
misen kyseisen kolmannen maan osalta.
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vastuuryhmän osalta, johon arvopaperistetut vastuut on luoki
teltava 147 artiklan nojalla, sen on laskettava riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä 245, 246 ja 259–266 artiklan mukai
sesti.

Kun IRB-menetelmää sovelletaan vain osaan arvopaperistamisen
perustana olevista arvopaperistetuista vastuista lukuun ottamatta
sisäistä arviointimenetelmää, laitoksen on käytettävä menetel
mää, joka vastaa valtaosaa kyseisen arvopaperistamisen perustan
muodostavista arvopaperistetuista vastuista.

110 artikla
Luottoriskioikaisun käsittely
1.
Standardimenetelmää soveltavien laitosten on käsiteltävä
yleisiä luottoriskioikaisuja 62 artiklan c alakohdan mukaisesti.

108 artikla
Luottoriskin vähentämismenetelmän käyttö
standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti
1.
Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa 2 luvun
nojalla standardimenetelmää tai 3 luvun nojalla IRB-menetelmää
käyttämättä 151 artiklan nojalla omia tappio-osuusestimaatteja
(loss given defaults estimates), jäljempänä 'LGD-estimaatit', ja
omia luottovasta-arvokerroinestimaattejaan (conversion factor
estimates), jäljempänä 'CF-estimaatit', laitos voi käyttää 4 luvun
mukaisesti luottoriskin vähentämistä laskiessaan 92 artiklan 3
kohdan a ja f alakohdassa tarkoitettua riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärää tai tarvittaessa oletetun tappion yhteis
määrää 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 62 artiklan c
alakohdassa tarkoitetussa laskennassa.

2.
Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa IRB-mene
telmää käyttämällä 151 artiklan nojalla omia LGD- ja CF-esti
maattejaan, laitos voi käyttää 3 luvun mukaisesti luottoriskin
vähentämistä.

109 artikla
Arvopaperistettujen vastuiden käsittely
standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti
1.
Kun laitos käyttää 2 luvussa kuvailtua standardimenetel
mää laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän sen
vastuuryhmän osalta, johon arvopaperistetut vastuut on luoki
teltava 112 artiklan nojalla, sen on laskettava riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä arvopaperistamisposition osalta 245,
246 ja 251–258 artiklan mukaisesti. Standardimenetelmää käyt
tävät laitokset voivat käyttää myös sisäistä arviointimenetelmää,
kun se on sallittu 259 artiklan 3 kohdan nojalla.

2.
Kun laitos käyttää 3 luvussa kuvailtua IRB-menetelmää
laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän sen

2.
IRB-menetelmää soveltavien laitosten on käsiteltävä yleisiä
luottoriskioikaisuja 159 artiklan, 62 artiklan d alakohdan ja
36 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Sovellettaessa tätä artiklaa sekä 2 ja 3 lukua yleisten pankkiris
kien rahastot on jätettävä yleisten ja erityisten luottoriskioikai
sujen ulkopuolelle.

3.
IRB-menetelmää käyttävien laitosten, jotka soveltavat stan
dardimenetelmää osaan vastuistaan konsolidoidusti tai yksittäi
sen laitoksen tasolla, on määritettävä 148 ja 150 artiklan mu
kaisesti se osa yleisestä luottoriskioikaisusta, joka on luokiteltava
standardimenetelmän mukaisen yleisen luottoriskioikaisun mu
kaan, ja se osa, joka on luokiteltava IRB-menetelmän mukaisen
yleisen luottoriskioikaisun mukaan, seuraavasti:

a) kun konsolidointiryhmään kuuluva laitos soveltaa yksin
omaan IRB-menetelmää, sen yleiset luottoriskioikaisut on
tarvittaessa luokiteltava 2 kohdassa säädetyn käsittelyn mu
kaan;

b) kun konsolidointiryhmään kuuluva laitos soveltaa yksin
omaan standardimenetelmää, sen yleiset luottoriskioikaisut
on tarvittaessa luokiteltava 1 kohdassa säädetyn käsittelyn
mukaan;

c) luottoriskioikaisun loppuosa on luokiteltava riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän määräsuhteen perusteella stan
dardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti.
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4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään erityisten luottoriskioikaisujen ja yleisten luotto
riskioikaisujen laskenta sovellettavan tilinpäätössäännöstön no
jalla seuraavien seikkojen osalta:
a) 111 artiklassa tarkoitettu standardimenetelmän mukainen
vastuuarvo;
b) 166–168 artiklassa tarkoitettu IRB-menetelmän mukainen
vastuuarvo;
c) 159 artiklassa tarkoitettujen odotettujen tappioiden yhteis
määrien käsittely;
d) riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskennassa käy
tettävä vastuuarvo 246 ja 266 artiklassa tarkoitetun arvo
paperistamisposition osalta;
e) maksukyvyttömyyden määritys 178 artiklan nojalla;
EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
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Ensimmäisen alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetut taseen
ulkopuoliset erät on jaettava riskiluokkiin liitteen I mukaisesti.
Kun laitos soveltaa 223 artiklan mukaisesti rahoitusvakuuksia
koskevaa kattavaa menetelmää, takaisinostotransaktion taikka
arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai lainaksi
ottamisen perusteella myytyjen, asetettujen tai lainattujen arvo
papereiden tai hyödykkeiden ja vakuudellisen limiittiluotonan
non vastuuarvoa on korotettava tällaisiin arvopapereihin tai
hyödykkeisiin
sovellettavalla
volatiliteettikorjauksella
223–225 artiklassa kuvatulla tavalla.
2.
Liitteessä II lueteltujen johdannaissopimusten vastuuarvo
määritetään 6 luvun mukaisesti, ja uudistamissopimusten ja
muiden nettoutusjärjestelyjen vaikutukset on otettava huomioon
sovellettaessa kyseisiä menetelmiä 6 luvun mukaisesti. Takaisi
nostotransaktion, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi an
tamisen tai lainaksi ottamisen, pitkän selvitysajan liiketoimien ja
vakuudellisen limiittiluotonannon vastuuarvo voidaan määrittää
joko 6 luvun tai 4 luvun mukaisesti.
3.
Kun vastuuseen liittyy vastikkeellinen luottosuoja, kysei
seen erään sovellettavaa vastuuarvoa voidaan muuttaa 4 luvun
mukaisesti.
112 artikla

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2 LUKU

Vastuuryhmät
Jokainen vastuu on luokiteltava johonkin seuraavista vastuuryh
mistä:
a) saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Standardimenetelmä
1 Jakso

b) saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta

Yleiset periaatteet
111 artikla

c) saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta

Vastuuarvo
d) saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta

1.
Omaisuuserän vastuuarvo on sen kirjanpitoarvo, joka jää
jäljelle erityisten luottoriskioikaisujen, muiden 34 ja 110 artiklan
mukaisten arvonoikaisujen ja omaisuuserään liittyvien muiden
omien varojen vähennysten soveltamisen jälkeen. Liitteessä I
olevassa luettelossa mainitun taseen ulkopuolisen erän vastuu
arvo on seuraava prosenttiosuus nimellisarvosta, kun erityiset
luottoriskioikaisut on vähennetty:

f)

a) 100 prosenttia, jos erään liittyy korkea riski;

g) saamiset yrityksiltä

b) 50 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen riski;

h) vähittäissaamiset

c) 20 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen/alhainen riski;

i)

kiinteistövakuudelliset vastuut

d) 0 prosenttia, jos erään liittyy alhainen riski.

j)

maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

e) saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
saamiset laitoksilta

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

k) erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut

l)

L 176/75

1 kohdassa tarkoitettu suhde. Toimivaltaisilla viranomaisilla on
valtuudet myöntää lupa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

vastuut katettujen joukkolainojen muodossa

m) arvopaperistamispositiot

n) saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä ly
hyen aikavälin luottoluokitus

o) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) ole
viin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset

a) vastapuoli on laitos, rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitus
alan sekaholdingyhtiö, rahoituslaitos, omaisuudenhoitoyhtiö
tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia va
kavaraisuusvaatimuksia;

b) vastapuoli kuuluu kokonaisuudessaan samaan konsolidointi
ryhmään kuin laitos;

c) vastapuoleen sovelletaan samoja riskien arviointi-, mittaamisja valvontamenettelyjä kuin laitokseen;

p) oman pääoman ehtoiset vastuut
d) vastapuoli on sijoittautunut samaan jäsenvaltioon kuin laitos.
q) muut erät.

113 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen
1.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseksi
kaikkiin vastuisiin on sovellettava riskipainoja 2 jakson mukai
sesti, lukuun ottamatta omista varoista vähennettäviä vastuita.
Sovellettavan riskipainon on perustuttava vastuuryhmään, johon
vastuu on luokiteltu, ja vastuun luottoluokitukseen 2 jaksossa
täsmennetyssä laajuudessa. Luottokelpoisuus voidaan määritellä
viittaamalla ulkoisten luottoluokituslaitosten antamaan luotto
luokitukseen tai vientitakuulaitosten luottoluokitukseen 3 jakson
mukaisesti.

2.
Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettua riskipainoa vastuu
arvo on kerrottava 2 jakson mukaisesti täsmennetyllä tai mää
ritetyllä riskipainolla.

3.
Kun vastuuseen liittyy luottosuoja, kyseiseen erään sovel
lettavaa riskipainoa voidaan muuttaa 4 luvun mukaisesti.

4.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä on laskettava
arvopaperistettujen vastuiden osalta 5 luvun mukaisesti.

e) vastapuolen nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen ta
kaisinmaksulle laitokselle ei ole senhetkisiä tai ennakoitavissa
olevia olennaisia, käytännöllisiä tai oikeudellisia esteitä.

Kun laitos saa luvan tämän kohdan mukaisesti olla soveltamatta
1 kohdan vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa 0 prosentin riski
painoa.

7.
Lukuun ottamatta eriä, jotka luetaan ydinpääoman (CET1),
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2)
eriin, laitokset voivat päättää toimivaltaisten viranomaisten etu
käteen antamalla luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 koh
dan vaatimuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun laitos ja vas
tapuoli kuuluvat sellaiseen sopimusperusteiseen tai lakisääteiseen
suojajärjestelmään, joka suojelee laitoksia ja tarvittaessa varmis
taa ennen kaikkea niiden likviditeetin ja vakavaraisuuden kon
kurssin välttämiseksi. Toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuu
det myöntää lupa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) edellä 6 kohdan a, d ja e alakohdassa asetetut vaatimukset
täyttyvät;

5.
Vastuisiin, joiden laskennasta ei säädetä 2 jaksossa, on
sovellettava 100 prosentin riskipainoa.

b) järjestelyt takaavat, että laitosten suojajärjestelmä voi myön
tää tarvittaessa tukea sen saatavilla olevista sitoumuksista;

6.
Lukuun ottamatta eriä, jotka luetaan ydinpääoman (CET1),
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2)
eriin, laitos voi päättää toimivaltaisten viranomaisten etukätei
sellä luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohdan vaa
timuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun vastapuolena on
sen emoyritys, tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys taikka yri
tys, jolla on luottolaitokseen direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan

c) laitosten suojajärjestelmään kuuluu yhdenmukaisesti mää
riteltyjä ja siihen soveltuvia järjestelmiä riskien valvomiseksi
ja luokittelemiseksi (antaen täydellisen kuvan järjestelmän
kaikkien yksittäisten osapuolten riskitilanteesta ja laitosten
suojajärjestelmästä kokonaisuudessaan) sekä vastaavat vaiku
tusmahdollisuudet; kyseisillä järjestelmillä valvotaan maksu
kyvyttömiä vastuita 178 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
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d) laitosten suojajärjestelmä suorittaa omaa riskiarviointia ja vä
littää sen tulokset järjestelmän yksittäisille osapuolille;

e) laitosten suojajärjestelmä laatii ja julkaisee vähintään kerran
vuodessa konsolidointitason raportin, joka sisältää aseen, tu
loslaskelman, tilannekatsauksen ja riskiraportin laitosten suo
jajärjestelmästä kokonaisuudessaan, tai raportin, joka kattaa
kokonaistaseen, kokonaistuloslaskelman, tilannekatsauksen ja
riskiraportin, joka kattaa laitosten suojajärjestelmän kokonai
suudessaan;

f) laitosten suojajärjestelmän osapuolten on ilmoitettava vähin
tään 24 kuukautta aikaisemmin, jos ne haluavat lakkauttaa
laitosten suojajärjestelmän;

g) omien varojen laskentaan soveltuvien osuuksien moninker
tainen käyttö, jäljempänä 'pääoman moninkertainen hyväksi
käyttö', sekä omien varojen epäasianmukainen hankinta lai
tosten suojajärjestelmän jäsenten välillä on estettävä;

h) laitosten suojajärjestelmän on perustuttava liiketoimintapro
fiililtaan suurelta osin samankaltaisten luottolaitosten laajaan
jäsenyyteen;

i) asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät c ja d
alakohdassa tarkoitetun järjestelmän ja valvovat sitä säännöl
lisesti.

Kun laitos päättää tämän kohdan mukaisesti olla soveltamatta 1
kohdan vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa 0 prosentin riski
painoa.

2 Jakso
Riskipainot
114 artikla

Taulukko 1
Luottoluokka

1

Riskipaino

0%

3.

2

3

4

5

20 %
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100 %

100 %

6
150 %

Saamisiin EKP:ltä on sovellettava 0 prosentin riskipainoa.

4.
Jäsenvaltioilta ja keskuspankeilta oleviin saamisiin, jotka
ovat kyseisen valtion ja keskuspankin kotimaan valuutan mää
räisiä ja kotimaan valuutassa rahoitettuja, on sovellettava nolla
riskipainoa.

5.
Sellaisiin jäsenvaltioiden tai keskuspankkien vastuisiin,
jotka ovat jonkin jäsenvaltion valuutan määräisiä ja rahoitettu
tämän jäsenvaltion valuutassa, on 31 päivään joulukuuta 2017
asti sovellettava samoja riskipainoja kuin jos ne olisivat koti
maan valuutan määräisiä ja rahoitettu kotimaan valuutassa.

6.

Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osalta:

a) laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän on vuonna
2018 oltava 20 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan ky
seisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrään on
vuonna 2019 oltava 50 prosenttia riskipainosta, jota sovel
letaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c) laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrä on vuonna
2020 ja sen jälkeen oltava 100 prosenttia riskipainosta, jota
sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti.

7.
Kun kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset, joiden
soveltamat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt vastaavat vähintään
unionissa sovellettavia järjestelyjä, antavat omalta valtioltaan ja
keskuspankiltaan oleville saamisille, jotka ovat kotimaan valuu
tan määräisiä ja rahoitettu kotimaan valuutassa, riskipainon joka
on 1 ja 2 kohdan mukaista riskipainoa alhaisempi, laitokset
voivat riskipainottaa kyseiset vastuut samalla tavalla.

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta
1.
Saamisiin valtioilta ja keskuspankeilta on sovellettava 100
prosentin riskipainoa, jollei 2–7 kohdassa määritettyjä käsittely
tapoja voida soveltaa.

2.
Valtioilta ja keskuspankeilta oleviin saamisiin, joista on
käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama
luottoluokitus, on sovellettava taulukon 1 mukaista riskipainoa,
joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukai
sesti antamaa luottoluokitusta.

Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpano
säädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelume
nettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa val
vonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa
sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päi
vään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä
kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmannelta maalta tai
kolmannen maan keskuspankilta oleviin saamisiin, jos asian
omaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tam
mikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen ky
seisen kolmannen maan osalta.
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115 artikla
Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
1.
Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta on ris
kipainotettava kuten saamiset laitoksilta, jollei niitä käsitellä ku
ten saamisia valtioilta 2 tai 4 kohdan nojalla tai jollei niillä ole 5
kohdassa tarkoitettua riskipainotusta. Jäljempänä 119 artiklan 2
kohdassa ja 120 artiklan 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten
saamisten etuuskohtelua ei sovelleta.

2.
Saamisia alue- ja paikallisviranomaisilta on käsiteltävä ku
ten saamisia valtiolta siinä maassa, jonka lainkäyttövallan pii
rissä ne toimivat, mikäli saamiset eivät eroa toisistaan viran
omaisen veronkanto-oikeuden ja erityisten institutionaalisten
järjestelyjen vuoksi, jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä.

L 176/77

jotka ovat kyseisen aluehallinnon ja paikallisviranomaisen koti
valtion valuutan määräisiä ja rahoitettu kyseisen valtion valuu
tassa, on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.

116 artikla
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
1.
Saamisiin julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta,
joista ei ole käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen
antamaa luottoluokitusta, on sovellettava sen luottoluokan mu
kaista riskipainoa, jota sovelletaan saamisiin valtiolta, jonka lain
käyttöalueelle kyseinen julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos
on sijoittautunut, seuraavan taulukon 2 mukaisesti:

Taulukko 2

EPV ylläpitää julkisesti saatavilla olevaa tietokantaa kaikista
unionin alue- ja paikallishallinnon viranomaisista, joiden saa
misia toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät kuten saamisia val
tioilta.

3.
Saamisia seurakunnilta ja oikeushenkilön muodossa perus
tetuilta julkisoikeuden alaisilta uskonnollisilta yhteisöiltä on kä
siteltävä kuten saamisia aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisil
ta, jos kyseisillä seurakunnilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on
lainsäädäntöön perustuva oikeus veronkantoon. Tässä tapauk
sessa 2 kohtaa ei sovelleta eikä 150 artiklan 1 kohdan a ala
kohdassa tarkoitettua lupaa soveltaa standardimenettelyä suljeta
pois.

4.
Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat kolmannen
maan alueella valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään
vastaavat unionin alueella sovellettavia järjestelyjä, ja käsittelevät
saamisia aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta kuten saa
misia omalta valtioltaan eivätkä saamiset eroa niihin liittyvän
riskin osalta toisistaan alue- tai paikallisviranomaisen veronkan
to-oikeuden ja erityisten institutionaalisten järjestelyjen vuoksi,
jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä, laitokset voivat mää
rittää vastaavalla tavalla riskipainon saamisille kyseisiltä alue- ja
paikallisviranomaisilta.

Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpano
säädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelume
nettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa val
vonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa
sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päi
vään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä
kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmanteen maahan,
jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päi
vää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun sovelta
misen kyseisen kolmannen maan osalta.

5.
Muihin kuin sellaisiin 2–4 kohdassa tarkoitettuihin saa
misiin jäsenvaltioiden aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta,

Luottoluokka, jo
hon valtio on si
joitettu
Riskipaino
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Saamisiin sellaisilta julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitok
silta, jotka ovat sijoittautuneet valtioihin, joita ei ole luokiteltu,
on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.

2.
Saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta,
joista on käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen
antama luottoluokitus, on käsiteltävä 120 artiklan mukaisesti.
Jäljempänä 119 artiklan 2 kohdassa ja 120 artiklan 2 kohdassa
määritettyä lyhytaikaisten saamisten etuuskohtelua ei sovelleta
kyseisiin yhteisöihin ja laitoksiin.

3.
Alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään kolmen kuukau
den saamisiin julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.

4.
Saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
voidaan poikkeustapauksissa käsitellä kuten saamisia siltä valti
olta tai niiltä aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, joiden
lainkäyttöalueella ne toimivat, mikäli kyseisen lainkäyttöalueen
toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan saamiset ei
vät eroa toisistaan riskin osalta valtion tai aluehallinnon ja pai
kallisviranomaisten antaman asianmukaisen takauksen vuoksi.

5.
Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat kolmannen
maan alueella valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään
vastaavat unionin alueella sovellettavia järjestelyjä, ja käsittelevät
saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 1 tai 2
kohdan mukaisesti, laitokset voivat määrittää vastaavalla tavalla
riskipainon saamisille kyseisiltä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudel
lisilta laitoksilta. Muussa tapauksessa laitosten on sovellettava
100 prosentin riskipainoa.
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Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpano
säädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelume
nettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa val
vonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa
sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päi
vään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä
kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmanteen maahan,
jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päi
vää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun sovelta
misen kyseisen kolmannen maan osalta.

m) Rokotusohjelmien rahoittamiseksi perustettu kansainvälinen
rahoitusväline
n) Islamilainen kehityspankki.
3.
Euroopan investointirahaston pääoman merkittyyn mutta
maksamattomaan osaan on sovellettava 20 prosentin riskipai
noa.

117 artikla

118 artikla

Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
1.
Muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja saamisia kansainväli
siltä kehityspankeilta on käsiteltävä samalla tavalla kuin saamisia
laitoksilta. Jäljempänä 119 artiklan 2 kohdassa, 120 artiklan 2
kohdassa ja 121 artiklan 3 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten
saamisten etuuskohtelua ei sovelleta.
Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö, Mustanmeren kauppa- ja
kehityspankki, Keski-Amerikan alueellinen kehityspankki ja La
tinalaisen Amerikan kehityspankki CAF katsotaan kansainväli
siksi kehityspankeiksi.

27.6.2013

Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
Saamisiin seuraavilta kansainvälisiltä organisaatioilta on sovellet
tava 0 prosentin riskipainoa:
a) unioni
b) Kansainvälinen valuuttarahasto
c) Kansainvälinen järjestelypankki

2.
Saamisiin seuraavilta kansainvälisiltä kehityspankeilta on
sovellettava 0 prosentin riskipainoa:
a) Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki

d) Euroopan rahoitusvakausväline
e) Euroopan vakautusmekanismi

b) Kansainvälinen rahoitusyhtiö
c) Latinalaisen Amerikan kehityspankki

f) kahden tai useamman jäsenvaltion perustama kansainvälinen
rahoituslaitos, jonka tarkoituksena on hankkia rahoitusta ja
antaa rahoitustukea niille jäsenilleen, joilla on tai joille uhkaa
tulla vakavia rahoitusongelmia.

d) Aasian kehityspankki
119 artikla
e) Afrikan kehityspankki
f)

Euroopan neuvoston kehityspankki

g) Pohjoismaiden investointipankki
h) Karibian alueen kehityspankki
i)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

j)

Euroopan investointipankki

k) Euroopan investointirahasto
l)

Monenkeskinen investointitakuulaitos

Saamiset laitoksilta
1.
Saamisia laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luotto
luokituslaitoksen antama luottoluokitus, on riskipainotettava
120 artiklan mukaisesti. Saamisia laitoksilta, joista ei ole käytet
tävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luotto
luokitusta, on riskipainotettava 121 artiklan mukaisesti.
2.
Sellaisiin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen
kuukauden saamisiin laitoksilta, jotka ovat velallisen kotimaan
valuutan määräisiä ja velallisen kotimaan valuutassa rahoitettuja,
on sovellettava riskipainoa, joka on yhtä luokkaa epäedullisempi
kuin 114 artiklan 4–7 kohdassa kuvattu etuoikeuskohtelun mu
kainen riskipaino, jota sovelletaan saamisiin valtiolta, johon lai
tos on sijoittautunut.
3.
Saamisiin, joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään
kolme kuukautta ja jotka ovat velallisen kotimaan valuutan
määräisiä ja velallisen kotimaan valuutassa rahoitettuja, on so
vellettava vähintään 20 prosentin riskipainoa.
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4.
EKP:n tai jäsenvaltion keskuspankin laitokselta edellyttä
mien vähimmäisvarantojen muodossa olevaan saamiseen voi
daan soveltaa samaa riskipainoa kuin saamisiin kyseisen jäsen
valtion keskuspankilta edellyttäen, että

a) varannot pidetään sen mukaisesti, mitä säädetään vähim
mäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003
annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY)
N:o 1745/2003 (1), tai kyseistä asetusta kaikin olennaisin ta
voin vastaavien kansallisten vaatimusten mukaisesti,

b) laitoksen, jossa varantoja pidetään, joutuessa konkurssiin tai
maksukyvyttömäksi varannot maksetaan kokonaisuudessaan
takaisin laitokselle hyvissä ajoin eivätkä ne ole käytettävissä
laitoksen muiden vastuiden kattamiseen.

5.
Saamisia toimivaltaisilta viranomaisilta toimiluvan saa
neilta ja niiden valvomilta rahoituslaitoksilta, joihin sovelletaan
vakavaraisuusvaatimuksia, jotka vastaavat perusteellisuutensa
puolesta laitoksiin sovellettavia vakavaraisuusvaatimuksia, on kä
siteltävä kuten saamisia laitoksilta.

120 artikla

L 176/79

3.
Vuorovaikutus 131 artiklan nojalla laadittavan lyhyen ai
kavälin luottoluokituksen ja 2 kohdassa säädetyn lyhytaikaisten
saamisten yleisen etuuskohtelun välillä tapahtuu seuraavasti:

a) Jos lyhytaikaista luottoluokitusta ei ole, kaikkiin jäljellä ole
valta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin
laitoksilta sovelletaan 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten
saamisten yleistä etuuskohtelua.

b) Jos lyhytaikainen luottoluokitus on käytettävissä ja kyseisen
luokituksen mukaan on sovellettava riskipainoa, joka on vas
taava tai edullisempi kuin 2 kohdassa määritetty lyhytaikais
ten saamisten yleinen etuuskohtelu, lyhytaikaista luottoluoki
tusta sovelletaan ainoastaan kyseiseen saamiseen. Muihin ly
hytaikaisiin saamisiin on sovellettava 2 kohdassa määritettyä
lyhytaikaisten saamisten yleistä etuuskohtelua.

c) Jos lyhytaikainen luottoluokitus on käytettävissä ja kyseisen
luokituksen mukaan on sovellettava riskipainoa, joka on epä
edullisempi kuin 2 kohdassa määritetty lyhytaikaisten saa
misten yleinen etuuskohtelu, lyhytaikaisten saamisten yleistä
etuuskohtelua ei sovelleta, vaan kaikille lyhytaikaisille saa
misille, joita ei ole luokiteltu, on annettava sama riskipaino,
jota käytetään kyseisessä lyhytaikaisessa luottoluokituksessa.

Saamiset luokitelluilta laitoksilta
1.
Jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden saa
misiin laitoksilta, joista on käytettävissä nimetyn ulkoisen luot
toluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulu
kon 3 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokitus
laitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta.

Taulukko 3
Luottoluokka
Riskipaino

1

2

3

4

5

6

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.
Jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukau
den saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun ulkoisen
luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava
taulukon 4 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luotto
luokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluoki
tusta:

Riskipaino

1

2

3

20 %

20 %

20 %

(1) EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

Saamiset luokittelemattomilta laitoksilta
1.
Saamisiin laitoksilta, joista ei ole käytettävissä valitun ul
koisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, on so
vellettava sen luottoluokan mukaista riskipainoa, jota sovelle
taan saamisiin valtiolta, jonka lainkäyttöalueelle kyseinen laitos
on sijoittautunut, seuraavan taulukon 5 mukaisesti:

Taulukko 5
Luottoluokka,
johon valtio on
sijoitettu
Saamisen riskipai
no

1

2

3

4

5

6

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.
Saamisiin luokittelemattomilta laitoksilta, jotka ovat sijoit
tautuneet valtioihin, joita ei ole luokiteltu, on sovellettava 100
prosentin riskipainoa.

Taulukko 4
Luottoluokka

121 artikla

4
50 %

5
50 %

6
150 %

3.
Alkuperäiseltä tosiasialliselta maturiteetiltaan enintään kol
men kuukauden saamisiin luokittelemattomilta laitoksilta on
sovellettava 20 prosentin riskipainoa.
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4.
Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, 162 artik
lan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin
ulkomaankaupan rahoitukseen liittyviin saamisiin luokittelemat
tomilta laitoksilta on sovellettava 50 prosentin riskipainoa, ja
jos näiden saamisten jäljellä oleva maturiteetti on enintään
kolme kuukautta, 20 prosentin riskipainoa.
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Vähittäisleasingin vähimmäismaksujen nykyarvo voidaan luoki
tella kuuluvaksi vähittäisvastuiden ryhmään.

124 artikla
Kiinteistövakuudelliset vastuut

122 artikla
Saamiset yrityksiltä
1.
Saamisiin, joista on käytettävissä nimetyn ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulu
kon 6 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokitus
laitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta.

1.
Vastuuseen tai osaan vastuuta, jolla on täysimääräinen
kiinteistövakuus, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jos
125 ja 126 artiklan mukaiset edellytykset eivät täyty, lukuun
ottamatta sitä osaa vastuusta, joka on luokiteltu toiseen vastuu
ryhmään. Siihen osaan vastuusta, jonka arvo ylittää kiinteistön
arvon, on sovellettava samaa riskipainoa, jota sovelletaan asian
omaisen vastapuolen vakuudettomaan vastuuseen.

Taulukko 6
Luottoluokka
Riskipaino

1

2

3

4

5

6

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.
Saamisiin, joista ei ole käytettävissä kyseistä luottoluoki
tusta, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa tai siltä valtiolta
olevien saamisten riskipainoa, jonka lainkäyttöalueelle yhtiö on
sijoittautunut, sen mukaan, kumpi on korkeampi.
123 artikla
Vähittäisvastuut
Vastuisiin, jotka ovat seuraavien kriteerien mukaisia, on sovel
lettava 75 prosentin riskipainoa:

Se osa vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen kiinteis
tövakuus, ei saa olla suurempi kuin markkina-arvon kiinnitetty
määrä tai niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet sää
dösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottojen arvon arviointiperus
teista, kyseisen kiinteistön kiinnitysluottoarvo.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on 101 artiklan nojalla
koottujen tietojen ja muiden merkityksellisten tietojen perus
teella arvioitava säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuo
dessa, perustuvatko 125 artiklassa tarkoitettuihin asuinkiinteis
tövakuudellisiin vastuisiin sovellettava 35 prosentin riskipaino ja
126 artiklassa tarkoitettuihin, niiden alueella sijaitseviin lii
kekiinteistövakuudellisiin vastuisiin sovellettava 50 prosentin ris
kipaino asianmukaisesti seuraaviin:

a) vastuun on liityttävä joko luonnolliseen henkilöön tai hen
kilöihin taikka pieneen tai keskisuureen yritykseen (pk-yri
tys);

a) kiinteistövakuudellisiin vastuisiin liittyvistä tappioista saatu
kokemus,

b) vastuun on oltava yksi monista ominaispiirteiltään saman
tyyppisistä vastuista siten, että tämäntyyppisen antolainaus
toimintaan liittyvät riskit vähenevät tuntuvasti;

b) kiinteistömarkkinoiden tulevat kehitysnäkymät.

c) määrä, jonka velallinen asiakas tai keskenään sidossuhteessa
olevat asiakkaat ovat yhteensä velkaa laitokselle tai emoyri
tyksille ja sen tytäryrityksille, mukaan lukien maksukyvyttö
mät vastuut, mutta lukuun ottamatta sellaisia vastuita, joiden
täydeksi vakuudeksi on asetettu asuinkiinteistöjä, jotka on
luokiteltu 112 artiklan i alakohdassa säädettyyn vastuuryh
mään, ei saa laitoksen hallussa olevien tietojen mukaan olla
yli miljoona euroa. Laitoksen on toteutettava kohtuulliset
toimenpiteet näiden tietojen saamiseksi.
Arvopapereita ei saa hyväksyä vähittäisvastuiden ryhmään.
Vastuita, jotka eivät ole ensimmäisen alakohdan a–c alakohdassa
tarkoitettujen kriteereiden mukaisia, ei saa luokitella vähittäis
vastuiden ryhmään.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vahvistaa 125 ar
tiklan 2 kohdassa ja 126 artiklan 2 kohdassa säädettyä korke
amman riskipainon tai kyseisissä kohdissa säädettyjä tiukempia
kriteereitä rahoitusvakauteen liittyvien näkökohtien perusteella.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava asuinkiinteistöva
kuudellisten vastuiden riskipaino 35–150 prosentin välille.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava liikekiinteistövakuu
dellisten vastuiden riskipaino 50–150 prosentin välille.
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Näiden vaihteluvälien puitteissa asetetaan suurempi riskipaino
tappioista saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon
kiinteistömarkkinoiden tulevat kehitysnäkymät ja rahoitusvakau
teen liittyvät näkökohdat. Jos arviointi osoittaa, että 125 artiklan
1 kohdan ja 126 artiklan 2 kohdan mukaiset riskipainot eivät
vastaa tällaisten vastuiden, joiden täytenä vakuutena on jäsen
valtion alueen yhdessä tai useammassa osassa sijaitseva asuintai liikekiinteistö, yhteen tai useampaan kiinteistösegmenttiin
liittyviä todellisia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten on vah
vistettava kyseisten vastuiden kiinteistösegmenttien osalta todel
lisia riskejä vastaava suurempi riskipaino.

Toimivaltaisten viranomaisten on kuultava EPV:tä mukautuk
sista sovellettuihin riskipainoihin ja kriteereihin, jotka lasketaan
tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa teknisissä sääntelystan
dardeissa määriteltyjen, tässä kohdassa esitettyjen perusteiden
mukaisesti. EPV julkaisee riskipainot ja kriteerit, jotka toimival
taiset viranomaiset vahvistavat 125, 126 ja 199 artiklassa tar
koitetuille vastuille.

3.
Kun toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat korkeamman
riskipainon tai tiukemmat kriteerit, laitoksilla on oltava 6 kuu
kauden siirtymäkausi uuden riskipainon soveltamiseksi.

4.
EPV laatii tekniset sääntelystandardiluonnokset, joissa
määritetään

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiukat kiinnitysluottojen arvon
arviointiperusteet;

b) edellä 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, jotka toimivaltais
ten viranomaisten on otettava huomioon määritettäessä suu
rempia riskipainoja, erityisesti ilmaisu "rahoitusvakauteen liit
tyvät näkökohdat".

L 176/81

125 artikla
Vastuut, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö
1.
Elleivät toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä 124 artik
lan 2 kohdan mukaisesti, vastuita, joiden täytenä vakuutena on
asuinkiinteistö, on käsiteltävä seuraavasti:

a) vastuisiin tai vastuiden osiin, joiden täytenä vakuutena on
asuinkiinteistö, joka on tai tulee olemaan omistajan tai hen
kilökohtaisten sijoitusyhtiöiden tapauksessa edunsaajaomista
jan käytössä tai vuokralle antama, on sovellettava 35 pro
sentin riskipainoa;

b) sellaisia asuinkiinteistöjä koskevien kiinteistöleasingliiketoi
mien mukaisiin vastuisiin vuokralle ottajalle, joissa laitos
on vuokralle antaja ja vuokralle ottajalla on osto-oikeus,
on sovellettava 35 prosentin riskipainoa edellyttäen, että lai
toksen vastuulla on täytenä vakuutena kiinteistön omistus
oikeus.

2.
Laitokset voivat katsoa, että vastuulla tai sen osalla on 1
kohdan mukainen täysi vakuus vain, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:

a) kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti velallisen luottokelpoi
suudesta. Laitokset voivat jättää tällaisen olennaisen
riippuvuuden määrittelyn ulkopuolelle tilanteet, joissa ainoas
taan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat sekä kiinteistön
arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoitteistaan;

b) velalliseen liittyvä luottoriski ei riipu olennaisesti kiinteistön
tai hankkeen arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä mak
saa velka muista lähteistä saaduilla tuloilla, ja sen vuoksi
velan takaisinmaksu ei saa riippua olennaisesti vakuutena
olevan kiinteistön tuottamasta mahdollisesta kassavirrasta.
Laitosten on määritettävä kyseisille muille lähteille lainojen
ja tulojen enimmäissuhteet osana luottopolitiikkaansa ja saa
tava tarkoituksenmukaiset todisteet asianomaisen tuloista
myöntäessään lainan;

EPV toimittaa kyseiset tekniset sääntelystandardiluonnokset ko
missiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5.
Jäsenvaltion laitosten on sovellettava riskipainoja ja kritee
reitä, jotka toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat
määrittäneet alueellaan sijaitseville liike- ja asuinkiinteistövakuu
dellisille vastuille.

c) jäljempänä 208 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät ja
229 artiklan 1 kohdassa asetettuja arvostussääntöjä nouda
tetaan;

d) jollei 124 artiklan 2 kohdan nojalla toisin määritetä, se osa
lainasta, johon sovelletaan 35 prosentin riskipainoa, saa olla
enintään 80 prosenttia kyseisen omaisuuden markkina-ar
vosta tai 80 prosenttia kyseisen omaisuuden kiinnitysluotto
arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet
säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottoarvon arviointipe
rusteista.
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3.
Laitokset voivat poiketa 2 kohdan b alakohdasta sellaisten
vastuiden osalta, joiden täytenä vakuutena on jäsenvaltion alu
eella sijaitseva asuinkiinteistö, jos kyseisen jäsenvaltion toimival
tainen viranomainen on julkaissut todisteita, jotka osoittavat,
että kyseisellä alueella on hyvin kehittyneet ja vakiintuneet asun
tomarkkinat, joilla tappioiden määrät eivät ylitä seuraavia rajoja:

a) 0,3 prosenttia siitä asuinkiinteistövakuudellisesta luotonan
nosta, joka on enintään 80 prosenttia vakuuden markkinaarvosta tai 80 prosenttia vakuuden kiinnitysluottoarvosta,
jollei vakuuden arvostusprosentista ole 124 artiklan 2 koh
dan nojalla toisin päätetty;

b) asuinkiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat ko
konaistappiot ovat enintään 0,5 prosenttia asuinkiinteistöva
kuudellisten luottojen kokonaismäärästä vuoden aikana.

4.
Jos jompikumpi 3 kohdassa tarkoitetuista raja-arvoista
ylittyy vuoden aikana, 3 kohtaa ei sovelleta ja 2 kohdan b ala
kohdan mukaista edellytystä on sovellettava, kunnes 3 kohdan
mukaiset edellytykset täyttyvät jonakin myöhempänä vuotena.
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riippuvuuden määrittelyn ulkopuolelle tilanteet, joissa ainoas
taan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat sekä kiinteistön
arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoitteistaan;

b) velalliseen liittyvä luottoriski ei riipu olennaisesti kiinteistön
tai hankkeen arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä mak
saa velka muista lähteistä saaduilla tuloilla, ja sen vuoksi
velan takaisinmaksu ei saa riippua olennaisesti vakuutena
olevan kiinteistön tuottamasta mahdollisesta kassavirrasta.

c) jäljempänä 208 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät ja
229 artiklan 1 kohdassa asetettuja arvostussääntöjä nouda
tetaan;

d) se osa lainasta, johon sovelletaan 50 prosentin riskipainoa,
jollei 124 artiklan 2 kohdassa toisin säädetä, saa olla enin
tään 50 prosenttia vakuuden markkina-arvosta tai 60 pro
senttia kyseisen vakuuden kiinnitysluoton arvosta jollei
124 artiklan 2 kohdassa kyseisestä vakuudesta toisin säädetä,
niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti
tiukoista kiinnitysluottojen arvon arviointiperusteista.

126 artikla
Vastuut, joiden täytenä vakuutena on liikekiinteistö
1.
Elleivät toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä 124 artik
lan 2 kohdan mukaisesti, vastuita, joiden täytenä vakuutena on
liikekiinteistö, on käsiteltävä seuraavasti:

a) vastuisiin tai mihin tahansa osaan vastuista, joiden täytenä
vakuutena on toimisto- tai muu liikekiinteistö, voidaan so
veltaa 50 prosentin riskipainoa;

b) sellaisiin toimisto- tai muita liikekiinteistöjä koskevien kiin
teistöleasingtransaktioiden mukaisiin vastuisiin, joissa laitos
on vuokralleantaja ja vuokralleottajalla on osto-oikeus, voi
daan soveltaa 50 prosentin riskipainoa edellyttäen, että lai
toksen vastuulla on täytenä vakuutena kiinteistön omistus
oikeus.

2.
Laitokset voivat katsoa, että vastuulla tai sen osalla on 1
kohdan mukainen täysi vakuus vain, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:

a) kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti velallisen luottokelpoi
suudesta. Laitokset voivat jättää tällaisen olennaisen

3.
Laitokset voivat poiketa 2 kohdan b alakohdasta niiden
vastuiden osalta, joiden täytenä vakuutena on jäsenvaltion alu
eella sijaitseva liikekiinteistö, jos kyseisen jäsenvaltion toimival
tainen viranomainen on julkaissut todisteita, jotka osoittavat,
että kyseisellä alueella on hyvin kehittyneet ja vakiintuneet lii
kekiinteistöjen markkinat, joilla tappioiden määrät ovat niin
alhaiset, etteivät seuraavat raja-arvot ylity:

a) enintään 0,3 prosenttia siitä liikekiinteistövakuudellisesta luo
tonannosta, joka on enintään 50 prosenttia vakuuden mark
kina-arvosta tai 60 prosenttia vakuuden kiinnitysluottoarvos
ta, jollei vakuuden arvostusprosentista ole 124 artiklan 2
kohdan nojalla toisin päätetty;

b) liikekiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat koko
naistappiot ovat enintään 0,5 prosenttia liikekiinteistövakuu
dellisten luottojen kokonaismäärästä.

4.
Jos jompikumpi 3 kohdassa tarkoitetuista raja-arvoista
ylittyy vuoden aikana, 3 kohtaa ei sovelleta ja 2 kohdan b ala
kohdan mukaista edellytystä on sovellettava, kunnes 3 kohdan
mukaiset edellytykset täyttyvät jonakin myöhempänä vuotena.
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127 artikla
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
1.
Sellaisen erän vakuudettomaan osaan, jonka osalta velalli
nen on joutunut 178 artiklan mukaisesti maksukyvyttömyyteen,
tai vähittäisvastuiden tapauksessa sellaisen luottojärjestelyn va
kuudettomaan osaan, jonka osalta on tapahtunut 178 artiklan
mukaisesti maksukyvyttömyys, on sovellettava seuraavia riski
painoja:
a) 150 prosenttia, jos erityisten luottoriskioikaisujen osuus vas
tuuarvon vakuudettomasta osasta on vähemmän kuin 20
prosenttia, jos kyseisiä erityisiä luottoriskioikaisuja ei tehtäisi;
b) 100 prosenttia, jos erityisten luottoriskioikaisujen osuus vas
tuuarvon vakuudettomasta osasta ei ole vähemmän kuin 20
prosenttia, jos kyseisiä erityisiä luottoriskioikaisuja ei tehtäisi.
2.
Määritettäessä erääntyneen vastuun vakuudellista osaa sal
littuja vakuuksia ja takauksia ovat ne, joita saa käyttää luotto
riskin vähentämiseen 4 luvun nojalla.

L 176/83

3.
Arvioidessaan, sisältävätkö muut kuin 2 kohdassa tarkoi
tetut vastuut erityisen suuria riskejä, laitosten on otettava huo
mioon seuraavat riskiominaisuudet:
a) tappioriski on suuri velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi;
b) on mahdotonta arvioida asianmukaisesti, kuuluuko vastuu a
alakohdan soveltamisalaan.
EPV antaa ohjeita, joissa määritetään, minkä tyyppiset vastuut
sisältävät erityisen suuren riskin ja missä olosuhteissa ne sisäl
tävät erityisen suuren riskin.
Kyseiset ohjeet annetaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 ar
tiklan mukaisesti.
129 artikla
Katetut joukkolainat

3.
Vastuisiin, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö
125 artiklan mukaisesti, on erityisten luottoriskioikaisujen jäl
keen jäljellä olevan vastuuarvon osalta sovellettava 100 prosen
tin riskipainoa, jos on tapahtunut 178 artiklan mukainen mak
sukyvyttömyys.

1.
Jotta direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa tar
koitettuihin joukkovelkakirjalainoihin ('katetut joukkolainat')
voidaan soveltaa 4 ja 5 kohdan mukaista etuuskohtelua, niiden
on täytettävä 7 kohdassa esitetyt vaatimukset ja niiden vakuu
tena on oltava jokin seuraavista hyväksytyistä omaisuuseristä:

4.
Vastuisiin, joiden täytenä vakuutena on liikekiinteistö
126 artiklan mukaisesti, on erityisten luottoriskioikaisujen jäl
keen jäljellä olevan vastuuarvon osalta sovellettava 100 prosen
tin riskipainoa, jos on tapahtunut 178 artiklan mukainen mak
sukyvyttömyys.

a) saamiset unionin valtioilta, EKPJ:n keskuspankeilta, julkis
yhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, aluehallinnolta
tai paikallisviranomaisilta tai edellä mainittujen takaamat saa
miset;

128 artikla
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
1.
Laitosten on tarvittaessa sovellettava 150 prosentin riski
painoa vastuisiin, mukaan lukien yhteistä sijoitustoimintaa har
joittavassa yrityksessä olevien osakkeiden tai osuuksien muo
dossa oleviin vastuisiin, jotka sisältävät erityisen suuria riskejä.
2.
Erityisen suuria riskejä sisältäviksi vastuiksi on katsottava
seuraavat vastuut:
a) sijoitukset venture capital -yrityksiin;
b) sijoitukset direktiivin 2011/61/EY 4 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa määriteltyihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin,
paitsi jos kyseisen rahaston valtuutus ei mahdollista direktii
vin 2009/65/EY 51 artiklan 3 kohdassa säädettyä suurempaa
velkaantumista;
c) pääomasijoitukset;
d) spekulatiivinen kiinteän omaisuuden rahoitus.

b) saamiset kolmansilta mailta, kolmansien maiden keskuspan
keilta, kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä or
ganisaatioilta tai edellä mainittujen takaamat saamiset, jotka
täyttävät luottoluokka 1:lle tässä luvussa asetetut vaatimuk
set, sekä saamiset kolmansien maiden julkisyhteisöiltä ja jul
kisoikeudellisilta laitoksilta sekä kolmansien maiden aluehal
linnolta tai paikallisviranomaisilta tai edellä mainittujen ta
kaamat saamiset, jotka on riskipainotettu saamisiksi laitok
silta tai valtioilta ja keskuspankeilta 115 artiklan 1 tai 2
kohdan taikka 116 artiklan 1, 2 tai 4 kohdan mukaisesti
ja jotka täyttävät luottoluokka 1:lle tässä luvussa asetetut
vaatimukset, ja tämän alakohdan mukaiset saamiset, jotka
täyttävät luottoluokka 2:lle tässä luvussa asetetut vaatimuk
set, edellyttäen, että tällaiset saamiset ovat enintään 20 pro
senttia liikkeeseen laskevien luottolaitosten liikkeessä olevien
katettujen joukkolainojen nimellismäärästä;
c) saamiset laitoksilta, jotka sijoittuvat tämän luvun mukaiseen
luottoluokkaan 1. Tällaisen saamisen kokonaismäärä saa olla
enintään 15 prosenttia liikkeeseen laskevan laitoksen liik
keessä olevien katettujen joukkolainojen nimellismäärästä.
Saamisia unionin laitoksilta, joiden maturiteetti on enintään
100 päivää, ei koske edellä mainittu vaatimus luottoluokka
1:lle asetettujen edellytysten täyttymisestä, mutta kyseisten
laitosten tulee vähintään täyttää luottoluokka 2:lle tässä lu
vussa asetetut vaatimukset.
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d) luotot, joiden vakuutena on
i) asuinkiinteistö enintään pienimpään pääoman määrään
saakka sellaisten kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten ta
pauksessa, joiden määrä yhdessä paremmassa etuoikeus
asemassa olevien kiinnitysten kanssa on korkeintaan 80
prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta; tai
ii) ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen
tai vastaavien jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen
kuuluvien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperis
tavat asuinkiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen las
kemat etuoikeusasemaltaan parhaimmat osuudet. Jos täl
laisia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia käytetään
vakuutena, direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan
mukaisella joukkovelkakirjanhaltijoiden suojaksi tarkoite
tulla erityisellä julkisella valvonnalla varmistetaan, että vä
hintään 90 prosenttia näihin osuuksiin liittyvistä omai
suuseristä muodostuu milloin tahansa, kun ne sisältyvät
katepooliin, etuoikeutetuista kiinnityksistä, joiden määrä
yhdessä paremmassa etuoikeusasemassa olevien kiinnitys
ten kanssa osuuksien enintään pienimpään pääoman
määrään saakka ja kiinnitysten pääoman kanssa on kor
keintaan 80 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta,
että osuudet sijoittuvat tämän luvun mukaiseen luotto
luokkaan 1 ja että tällaisten osuuksien määrä on korkein
taan 10 prosenttia kiinnitetystä omaisuudesta.
e) asuntolainat, jotka ovat 201 artiklassa tarkoitetun, tässä lu
vussa määritellyn vähintään luottoluokkaan 2 kuuluvan luot
tosuojan tarjoajan täysin takaamia, jos kunkin sellaisen lai
nan osuus, jolla täytetään tämän kohdan mukainen vaatimus
vakuuden antamisesta katetulle joukkolainalle, ei ole yli 80
prosenttia Ranskassa sijaitsevan vastaavan asuinkiinteistön
arvosta ja jos lainojen ja tulojen välinen suhde on enintään
33 prosenttia lainaa myönnettäessä. Asuinkiinteistöön ei saa
kohdistua kiinnityspanttia, kun laina myönnetään, ja 1 päivän
tammikuuta 2014 jälkeen myönnettyjen lainojen osalta ve
lallinen sitoutuu sopimuksella olemaan myöntämättä tällaisia
kiinnityksiä ilman lainan myöntäneen luottolaitoksen suos
tumusta. Lainojen ja tulojen suhde edustaa sellaista osuutta
velallisen bruttotuloista, että se kattaa lainan takaisinmaksun
korkoineen. Luottosuojan tarjoajan on oltava joko toimival
taisilta viranomaisilta toimiluvan saanut ja niiden valvoma
rahoituslaitos, joihin sovelletaan vakavaraisuusvaatimuksia,
jotka tiukkuudeltaan vastaavat laitoksiin sovellettavia vakava
raisuusvaatimuksia, tai laitos taikka vakuutusyhtiö. Sen on
perustettava keskinäinen vakuusrahasto tai vastaava suoja
vakuutusyhtiöille luottoriskitappioiden kattamiseksi. Toimi
valtaiset viranomaiset tarkastelevat sen kalibrointia säännöl
lisesti. Sekä luottolaitos että luottosuojan tarjoaja arvioivat
velallisen luottokelpoisuuden;
f) luotot, joiden vakuutena on
i) liikekiinteistö enintään pienimpään pääoman määrään
saakka sellaisten kiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten ta
pauksessa, joiden määrä yhdessä paremmassa etuoikeus
asemassa olevien kiinnitysten kanssa on korkeintaan 60
prosenttia kiinnitetyn omaisuuden; tai
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ii) ranskalaisten Fonds Communs de Titrisation -rahastojen
tai vastaavien jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen
kuuluvien arvopaperistamisyhteisöjen, jotka arvopaperis
tavat liikekiinteistöihin liittyviä saamisia, liikkeeseen laske
mat etuoikeusasemaltaan parhaimmat osuudet. Jos tällai
sia etuoikeusasemaltaan parhaimpia osuuksia käytetään
vakuutena, direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan
mukaisella joukkovelkakirjanhaltijoiden suojaksi tarkoite
tulla erityisellä julkisella valvonnalla varmistetaan, että vä
hintään 90 prosenttia näihin osuuksiin liittyvistä omai
suuseristä muodostuu milloin tahansa, kun ne sisältyvät
katepooliin, etuoikeutetuista kiinnityksistä, joiden määrä
yhdessä paremmassa etuoikeusasemassa olevien kiinnitys
ten kanssa osuuksien enintään pienimpään pääoman
määrään saakka ja kiinnitysten pääoman kanssa on kor
keintaan 60 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta,
että osuudet sijoittuvat tämän luvun mukaiseen luotto
luokkaan 1 ja että tällaisten osuuksien määrä on enintään
10 prosenttia jäljellä olevan liikkeeseenlaskun nimellis
määrästä.

Liikekiinteistövakuudelliset luotot voidaan hyväksyä, kun
luototusaste on yli 60 prosenttia mutta enintään 70 prosent
tia, jos katettujen joukkolainojen vakuudeksi pantattujen
omaisuuserien kokonaisarvo on vähintään 10 prosenttia suu
rempi kuin katetun joukkolainan jäljellä oleva nimellismäärä,
ja joukkovelkakirjanhaltijoiden vaateet täyttävät luvussa 4
asetetut oikeusvarmuuden vaatimukset. Joukkovelkakirjanhal
tijoiden vaateilla on oltava ylempi etuoikeussija kuin muilla
vakuuteen kohdistuvilla vaateilla;

g) luotot, joiden vakuutena on alus (meripanttioikeus) edellyt
täen, että luoton määrä on korkeintaan 60 prosenttia kiin
nitetyn aluksen arvosta ja siitä on vähennetty mahdolliset
aiemmat meripanttioikeudet.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa, d alakohdan
ii alakohtaa ja f alakohdan ii alakohtaa saamisia, jotka aiheutu
vat maksujen siirrosta kiinteistövakuudellisten lainojen velalli
silta tai velallisten selvitystilasta katettujen joukkolainojen halti
joille ja näiden maksujen hallinnasta, ei oteta huomioon maini
tuissa alakohdissa tarkoitettuja raja-arvoja laskettaessa.

Kuultuaan EPV:tä toimivaltaiset viranomaiset voivat olla osittain
soveltamatta ensimmäisen alakohdan c alakohtaa ja hyväksyä
sen, että luottoluokkaan 2 sijoittuvan saamisen kokonaismäärä
liikkeeseen laskevan luottolaitoksen liikkeessä olevien katettujen
joukkolainojen nimellismäärästä on enintään 10 prosenttia,
edellyttäen, että kyseisissä jäsenvaltioissa voidaan todeta mittavia
potentiaalisia keskittymäongelmia, jotka johtuvat mainitussa ala
kohdassa tarkoitetun luottoluokkaa 1 koskevan vaatimuksen
soveltamisesta.

2.
Edellä 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tilanteet kat
tavat myös vakuudet, jotka on lain nojalla käytettävä yksin
omaan velkakirjanhaltijoiden suojaamiseen tappioilta.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.
Laitosten on täytettävä katettujen joukkolainojen vakuu
tena olevan kiinteän omaisuuden osalta 208 artiklassa säädetyt
vaatimukset ja noudatettava 229 artiklan 1 kohdassa säädettyjä
arvostussääntöjä.
4.
Katettuihin joukkolainoihin, joista on käytettävissä valitun
ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on so
vellettava taulukon 6a mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen
luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luotto
luokitusta.
Taulukko 6a
Luottoluokka
Riskipaino

1

2

3

10 %

20 %

20 %

4
50 %

5
50 %
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iv) niiden lainojen prosentuaalinen osuus, joiden takaisin
maksu on myöhästynyt enemmän kuin 90 päivää;
b) liikkeeseen laskija antaa a alakohdassa tarkoitetut tiedot vä
hintään puolivuosittain.
130 artikla
Arvopaperistamispositiot
Arvopaperistamispositioihin liittyvien riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärä on määritettävä 5 luvun mukaisesti.
131 artikla

6
100 %

5.
Katettuihin joukkolainoihin, joista ei ole käytettävissä va
litun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta,
on sovellettava riskipainoa, joka määräytyy liikkeeseen laskevan
laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaimpiin vakuudettomiin vas
tuisiin sovellettavan riskipainon mukaan. Edellä mainittujen ris
kipainojen suhde on seuraava:
a) jos saamisiin laitokselta sovelletaan 20 prosentin riskipainoa,
katettuun joukkolainaan on sovellettava 10 prosentin riski
painoa;
b) jos saamisiin laitokselta sovelletaan 50 prosentin riskipainoa,
katettuun joukkolainaan on sovellettava 20 prosentin riski
painoa;
c) jos saamisiin laitokselta sovelletaan 100 prosentin riskipai
noa, katettuun joukkolainaan on sovellettava 50 prosentin
riskipainoa;
d) jos saamisiin laitokselta sovelletaan 150 prosentin riskipai
noa, katettuun joukkolainaan on sovellettava 100 prosentin
riskipainoa.
6.
Ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen laskettuihin
katettuihin joukkolainoihin ei sovelleta 1 ja 3 kohdan vaatimuk
sia. Niihin voidaan soveltaa etuuskohtelua 4 ja 5 kohdan nojalla
niiden erääntymiseen saakka.
7.
Katettuihin joukkolainoihin liittyviin saamisiin voidaan so
veltaa etuuskohtelua edellyttäen, että kyseisiin katettuihin jouk
kolainoihin sijoittava laitos voi osoittaa toimivaltaisille viran
omaisille, että:
a) se saa salkusta vähintään seuraavat tiedot:
i) katepoolin ja liikkeessä olevien katettujen joukkolainojen
arvo;
ii) katteena olevien omaisuuserien, luoton suuruuden sekä
korko- ja valuuttariskien maantieteellinen jakautuminen
ja tyyppi;
iii) katteena olevien omaisuuserien ja katettujen joukkolaino
jen maturiteettirakenne; ja

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä
lyhyen aikavälin luottoluokitus
Saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä valitun
ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama lyhyen aikavälin luotto
luokitus, on sovellettava taulukon 7 mukaista riskipainoa, joka
vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti
antamaa luottoluokitusta.
Taulukko 7
Luottoluokka
Riskipaino

1

2

3

4

5

6

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

132 artikla
Osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut
1.
Osuuksien tai osakkeiden muodossa oleviin vastuisiin on
sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jollei laitos sovella 2
kohdan mukaista luottoriskin arviointimenetelmää tai 4 kohdan
mukaista läpikatsomisperiaatetta ("look-through approach")
taikka 5 kohdan mukaista keskimääräisen riskipainon menetel
mää, kun 3 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.
2.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien
osuuksien tai osakkeiden muodossa oleviin vastuisiin, joista on
käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama
luottoluokitus, on sovellettava taulukon 8 mukaista riskipainoa,
joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukai
sesti antamaa luottoluokitusta.
Taulukko 8
Luottoluokka
Riskipaino

1

2

3

4

5

6

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

3.
Laitokset voivat määrittää yhteistä sijoitustoimintaa har
joittavaan yritykseen sovellettavan riskipainon 4 ja 5 kohdan
mukaisesti, jos seuraavat hyväksyttävyyskriteerit täyttyvät:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä hallinnoi yhtiö,
joka on jäsenvaltion valvonnan alainen tai kolmannesta
maasta tulevan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityk
sen tapauksessa seuraavien edellytysten täyttyessä:
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i) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä hallinnoi
yhtiö, jonka katsotaan olevan unionin oikeuden mukaisen
valvonnan alainen,

ii) toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö on var
mistettu riittävän hyvin;

b) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen esite tai vas
taava asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

i) omaisuuseräluokat, joihin yhteistä sijoitustoimintaa har
joittava yritys saa sijoittaa,

ii) jos sovelletaan sijoitusrajoja, suhteelliset rajat ja niiden
laskentamenetelmät;

c) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoimin
nasta raportoidaan vähintään vuosittain, jotta voidaan laatia
arviointi sen varoista, veloista, tuloista ja liiketoiminnan si
sällöstä tilikauden aikana.

Sovellettaessa a alakohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpano
säädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelume
nettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa val
vonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa
sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päi
vään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä
kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmannessa maassa
sijaitsevassa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä
olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa oleviin vastuisiin,
jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päi
vää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun sovelta
misen kyseisen kolmannen maan osalta.

4.
Jos luottolaitoksella on tiedot yhteistä sijoitustoimintaa
harjoittavan yrityksen vastuista, se voi käyttää mainittuja vas
tuita määrittääkseen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yri
tyksissä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevien vas
tuidensa riskipainon tässä luvussa säädettyjen menettelyjen mu
kaisesti. Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vas
tuu itsessään on toisessa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa
yrityksessä olevien osakkeiden muodossa oleva vastuu, joka
täyttää 3 kohdan mukaiset kriteerit, se voi käyttää kyseisen
toisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuita.

5.
Jos laitoksella ei ole käytettävissä tietoja yhteistä sijoitus
toimintaa harjoittavan yrityksen vastuista, se voi laskea yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevan osuuden tai
osakkeen muodossa olevien vastuidensa keskimääräisen riskipai
non tässä luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti olettaen,
että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys sijoittaa ensin
valtuuksiensa mukaisen enimmäismäärän puitteissa vastuuryh
miin, joihin liittyy korkeimmat omien varojen vaatimukset, ja
jatkaa tämän jälkeen sijoittamista alemman pääomavaateen vas
tuuryhmiin, kunnes sijoitusten enimmäismäärä saavutetaan.
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Laitokset voivat antaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yri
tyksen riskipainon laskemisen ja ilmoittamisen 4 ja 5 kohdassa
säädettyjen menetelmien mukaisesti seuraavien kolmansien teh
täväksi:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen säilytysyhtei
sönä toimiva laitos tai säilytysyhteisönä toimiva rahoituslai
tos edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yri
tys sijoittaa yksinomaan arvopapereihin ja säilyttää kaikkia
arvopapereita kyseisessä laitoksessa tai rahoituslaitoksessa;
b) a alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävien yhteistä si
joitustoimintaa harjoittavien yritysten osalta yhteistä sijoitus
toimintaa harjoittavan yrityksen rahastoyhtiö edellyttäen, että
kyseinen rahastoyhtiö täyttää kaikki 3 kohdan a alakohdassa
säädetyt kriteerit.
Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettujen laskelmien paikkansapitävyys.
133 artikla
Oman pääoman ehtoiset vastuut
1.
Seuraavat vastuut on katsottava oman pääoman ehtoisiksi
vastuiksi:
a) vastuut, jotka eivät ole velkainstrumentteja, joihin liittyy huo
nompi etuoikeusasema ja joilla on oikeus liikkeeseenlaskijan
jäännösvaroihin tai tuottoihin;
b) velkainstrumentit sekä muut arvopaperit, yhtiökumppanuu
det, johdannaiset tai muut välineet, joiden taloudellinen si
sältö vastaa a alakohdassa tarkoitettuja vastuita.
2.
Oman pääoman ehtoisiin vastuisiin on sovellettava 100
prosentin riskipainoa, jollei niitä vaadita vähennettäviksi 2
osan mukaisesti, 250 prosentin riskipainoa 48 artiklan 4 koh
dan mukaisesti tai 1 250 prosentin riskipainoa 89 artiklan 3
kohdan mukaisesti taikka niitä on käsiteltävä korkean riskin
sisältävinä erinä 128 artiklan mukaisesti.
3.
Laitosten liikkeeseen laskemiin oman pääoman ehtoisiin
rahoitusvälineisiin tai säänneltyihin pääomainstrumentteihin teh
tävät sijoitukset on katsottava oman pääoman ehtoisiksi vastuik
si, jollei niitä vähennetä omista varoista tai jollei niihin sovelleta
250 prosentin riskipainoa 48 artiklan 4 kohdan nojalla taikka
jollei niitä kohdella korkean riskin sisältävinä erinä 128 artiklan
mukaisesti.
134 artikla
Muut erät
1.
Direktiivin 86/635/ETY 4 artiklan 10 kohdassa tarkoitet
tuihin aineellisiin hyödykkeisiin on sovellettava 100 prosentin
riskipainoa.
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2.
Ennakkomaksuihin ja siirtosaamisiin, joiden osalta laitos ei
pysty määrittelemään vastapuolta direktiivin 86/635/ETY mu
kaisesti, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.

L 176/87

3 Jakso
Luottoriskiluokituksen hyväksyminen
kuvaus (mapping)

ja

1 Alajakso

3.
Saamisiin maksujen välityksestä on sovellettava 20 prosen
tin riskipainoa. Käteiseen rahaan ja vastaaviin eriin on sovellet
tava 0 prosentin riskipainoa.

4.
Kultasaamisten takaamiin omissa holveissa säilytettyihin
tai allokoituihin kultaharkkoihin on sovellettava 0 prosentin
riskipainoa.

5.
Erien myynti- ja takaisinostosopimukset ja termiiniostoso
pimukset on riskipainotettava liiketoimien vastapuolten sijaan
kyseisten erien mukaan.

Ulkoisten luottoluokituslaitosten
hyväksyminen

135 artikla
Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien
luottoluokitusten käyttö
1.
Ulkoista luottoluokitusta voidaan käyttää vastuun riskipai
non määrittämiseen tämän luvun mukaisesti vain silloin, kun
ulkoinen luottoluokituslaitos on antanut tai vahvistanut sen
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti.
2.
EPV julkaisee verkkosivustollaan ulkoisten luottoluokitus
laitosten luettelon asetuksen (EY) N:o 1060/2009 2 artiklan 4
kohdan ja 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2 Alajakso
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen
luottoluokitusten kuvaus (mapping)

6.
Jos laitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä
ehdolla, että n:s vastuisiin liittyvä maksukyvyttömyys laukaisee
maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva
tapahtuma johtaa sopimuksen purkamiseen, ja jos luottoluoki
tuslaitos on laatinut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, on
sovellettava 5 luvussa säädettyjä riskipainoja. Jos luottoluokitus
laitos ei ole antanut tuotteesta luottoluokitusta, koriin kuuluvien
vastuiden riskipainot lasketaan yhteen (pois lukien n-1 -vastuut)
siten, että niiden yhteissumma on enintään 1 250 prosenttia,
joka kerrotaan luottojohdannaisen tarjoaman suojan nimellis
arvolla. Yhteenlasketuista vastuista vähennettävät n-1 -vastuut
määritetään siten, että niihin sisältyvät ne vastuut, jotka tuotta
vat alemman riskipainotetun vastuumäärän kuin mikään yhteen
laskettuihin vastuisiin kuuluva riskipainotettu vastuuerä.

7.
Leasing-sopimusten vastuuarvo muodostuu diskontatuista
leasing-maksujen vähimmäismääristä. Leasing-maksujen vähim
mäismäärillä tarkoitetaan leasing-kaudella maksettuja maksuja,
jotka vuokraajaa vaaditaan tai voidaan vaatia maksamaan mu
kaan lukien mahdollinen edullinen osto-optio, jonka käyttämi
nen on kohtuullisen varmaa. Muuta osapuolta kuin vuokraajaa
voidaan vaatia suorittamaan leasing-omaisuuden jäännösarvoa
vastaava maksu, ja kyseinen maksuvelvoite täyttää 201 artiklan
mukaiset edellytykset, jotka koskevat luottosuojan tarjoajien hy
väksyttävyyttä, sekä 213–215 artiklassa säädetyt muiden va
kuustyyppien tunnistamisen vähimmäisvaatimukset, jolloin ky
seinen maksuvelvoite voidaan ottaa 4 luvun nojalla huomioon
takauksen luonteisena luottosuojana. Nämä vastuut luokitellaan
asiaankuuluvaan vastuuryhmään 112 artiklan mukaisesti. Kun
vastuu on leasing-omaisuuserien jäännösarvo, riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä on laskettava seuraavasti: 1/t * 100 % *
jäännösarvo, missä t on suurempi kuin 1 ja jäljellä olevan lea
sing-sopimuksen kauden kokonaisten vuosien määrää kuvaava
lähin luku.

136 artikla
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokitusten kuvaus
(mapping)
1.
EPV, EVLEV ja EAMV laativat yhteiskomitean välityksellä
teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset määrittääkseen
kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta, mitä 2 jaksossa
säädettyä luottoluokkaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen luotto
luokitukset vastaavat (kuvaus eli "mapping"). Määritykset on
tehtävä objektiivisesti ja johdonmukaisesti.
EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten täytäntöönpa
nostandardien luonnokset komissiolle 1 päivään heinäkuuta
2014 mennessä ja toimittavat tarvittaessa tarkistetut teknisten
täytäntöönpanostandardien luonnokset.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen
(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.
2.
Määrittäessään luottoluokitusten kuvausta EPV, EVLEV ja
EAMV noudattavat seuraavia vaatimuksia:
a) jotta kuhunkin luottoluokitukseen sisältyviä suhteellisia ris
kejä voidaan jaotella, EPV, EVLEV ja EAMV ottavat huomi
oon kvantitatiiviset tekijät kuten tietyn luottoluokituksen saa
neiden erien pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen. EPV,
EVLEV ja EAMV kysyvät hiljattain perustetuilta ja lyhyen
aikaa maksukyvyttömyystietoja keränneiltä ulkoisilta luotto
luokituslaitoksilta, kuinka suureksi ne arvioivat tietyn luotto
luokituksen saaneisiin eriin liittyvän pitkän aikavälin maksu
kyvyttömyysasteen;
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b) jotta kuhunkin luottoluokitukseen sisältyviä suhteellisia ris
kejä voidaan jaotella, EPV, EVLEV ja EAMV ottavat huomi
oon kvalitatiiviset tekijät, kuten ulkoisen luottoluokituslaitok
sen luokitusten piiriin kuuluvan liikkeeseenlaskijoiden ryh
män, ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamien luokitusten
kattavuuden, kunkin luottoluokituksen tarkoituksen ja ulkoi
sen luottoluokituslaitoksen määritelmän maksukyvyttömyy
destä;
c) EPV, EVLEV ja EAMV vertaavat yksittäisen ulkoisen luotto
luokituslaitoksen kuhunkin luokitukseen liittyvää maksuky
vyttömyysastetta vertailuarvoon, joka perustuu muiden ul
koisten luottoluokituslaitosten toteamaan maksukyvyttömyy
sasteeseen, joka on laskettu liikkeeseenlaskijoiden otannasta,
jonka katsotaan sisältävän vastaavan suuruisen luottoriskin;
d) jos yksittäisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamassa
luokituksessa todettu maksukyvyttömyysaste on olennaisesti
ja järjestelmällisesti viitearvoa korkeampi, EPV, EVLEV ja
EAMV antavat kyseisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen luo
kitukselle korkeamman luottoluokan luoton laadun arvioin
tiasteikolla;
e) jos EPV, EVLEV ja EAMV ovat korottaneet ulkoisen luotto
luokituslaitoksen tiettyä luokitusta koskevaa riskipainoa ja
kyseisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitukseen liit
tyvä maksukyvyttömyysaste ei ole enää olennaisesti ja järjes
telmällisesti vertailuarvoa suurempi, EPV, EVLEV ja EAMV
voivat palauttaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokituksen
alkuperäisen luottoluokan luoton laadun arviointiasteikolla.
3.
EPV, EVLEV ja EAMV laativat teknisten täytäntöönpanos
tandardien luonnokset määrittääkseen 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitetut määrälliset tekijät, b alakohdassa tarkoitetut kvalitatii
viset tekijät ja c alakohdassa tarkoitetun viitearvon.
EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten täytäntöönpa
nostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä
heinäkuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen
(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.
3 Alajakso
Vientitakuulaitosten antamien
luottoluokitusten käyttö

137 artikla
Vientitakuulaitosten antamien luottoluokitusten käyttö
1.
Sovellettaessa 114 artiklaa laitokset voivat käyttää laitok
sen nimeämän vientitakuulaitoksen antamia luottoluokituksia,
jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) luokitus on OECD-konsensussopimukseen (Arrangement on
Guidelines for Officially Supported Export Credits) sitoutu
neiden vientitakuulaitosten antama yksimielinen luokitus;
b) vientitakuulaitos julkistaa luottoluokituksensa, soveltaa
OECD:ssä sovittua menettelyä ja luottoluokitus on yhtey
dessä yhteen kahdeksasta minimitakuumaksutasosta, jotka
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on vahvistettu OECD:ssä sovitussa menettelyssä. Laitos voi
peruuttaa vientitakuulaitokselle antamansa toimeksiannon.
Laitoksen on perusteltava peruutus, jos on konkreettisia
merkkejä siitä, että peruutuksen tarkoituksena on vähentää
vakavaraisuusvaatimuksia.

2.
Vastuisiin, joilla on vientitakuulaitoksen antama luokitus,
jota voidaan käyttää riskipainon määrittämiseen, on sovellettava
taulukon 9 mukaista riskipainoa.

Taulukko 9
Mini
mita
kuumak
sutaso
Riski
paino

0

1

2

0%

0%

20 %

3

4

5

50 % 100 % 100 %

6

7

100 %

150 %

4 Jakso
Ulkoisten luottoluokituslaitosten
antamien luokitusten käyttö riskipainojen
määrityksessä
138 artikla
Yleiset vaatimukset
Laitos voi nimetä yhden tai useamman ulkoisen luottoluokitus
laitoksen, jota käytetään määritettäessä omaisuuseriin ja taseen
ulkopuolisiin eriin sovellettavia riskipainoja. Laitos voi peruuttaa
ulkoiselle luottoluokituslaitokselle antamansa toimeksiannon.
Laitoksen on perusteltava peruutus, jos on konkreettisia merk
kejä siitä, että peruutuksen tarkoituksena on vähentää vakavarai
suusvaatimuksia. Luottoluokituksia ei saa käyttää valikoivasti.
Luottolaitosten on käytettävä pyynnöstä annettuja luottoluoki
tuksia. Ne voivat kuitenkin käyttää ilman toimeksiantoa annet
tuja luottoluokituksia, jos EPV on vahvistanut, että ulkoisen
luottoluokituslaitoksen ilman toimeksiantoa antamat luottoluo
kitukset eivät laadullisesti poikkea saman ulkoisen luottoluoki
tuslaitoksen pyynnöstä antamista luottoluokituksista. EPV:n on
kieltäydyttävä antamasta vahvistusta tai peruutettava se erityises
ti, jos ulkoinen luottoluokituslaitos on käyttänyt ilman toimek
siantoa antamaansa luottoluokitusta painostaakseen luottoluoki
teltua yhteisöä tilaamaan luottoluokituksen tai muita palveluja.
Käyttäessään luottoluokitusta laitosten on noudatettava seuraa
via vaatimuksia:

a) laitoksen, joka päättää käyttää ulkoisen luottoluokituslaitok
sen antamia luottoluokituksia tietyn erien ryhmän osalta, on
sovellettava kyseisiä luottoluokituksia johdonmukaisesti kaik
kiin kyseiseen ryhmään kuuluviin vastuisiin;

b) laitoksen, joka päättää käyttää ulkoisen luottoluokituslaitok
sen antamia luottoluokituksia, on sovellettava niitä jatkuvasti
ja johdonmukaisesti;
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c) laitos saa käyttää ainoastaan sellaisia ulkoisten luottoluoki
tuslaitosten luottoluokituksia, joissa otetaan huomioon lai
toksen kaikki saamiset sekä pääoman että korkojen muodos
sa;
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4.
Yritysryhmään kuuluvista liikkeeseenlaskijoista annettuja
luottoluokituksia ei saa soveltaa toiseen samaan yritysryhmään
kuuluvaan liikkeeseenlaskijaan.
140 artikla

d) jos luokitetulle erälle on käytettävissä ainoastaan yksi valitun
ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, ky
seistä luottoluokitusta on käytettävä määritettäessä kyseisen
erän riskipainoa;
e) jos käytettävissä on kaksi valittujen ulkoisten luottoluokitus
laitosten antamaa luottoluokitusta ja kyseiset luottoluokituk
set antavat luokitetulle erälle eri riskipainon, on käytettävä
suurempaa riskipainoa;
f) jos käytettävissä on enemmän kuin kaksi valittujen ulkoisten
luottoluokituslaitosten antamaa luottoluokitusta, luokitettuun
erään on sovellettava kahta pienimmän riskipainon antavaa
luokitusta. Jos kyseiset kaksi pienintä riskipainoa poikkeavat
toisistaan, sovelletaan niistä suurempaa. Jos kaksi pienintä
riskipainoa ovat samat, on sovellettava kyseistä riskipainoa.
139 artikla
Liikkeeseenlaskija ja liikkeeseenlaskusta annettu
luottoluokitus

Lyhyen ja pitkän aikavälin luottoluokitukset
1.
Lyhyen aikavälin luottoluokituksia saa soveltaa ainoastaan
lyhytaikaisiin omaisuuseriin ja taseen ulkopuolisiin eriin, jotka
ovat saamisia laitoksilta ja yrityksiltä.
2.
Lyhyen aikavälin luottoluokitusta on sovellettava ainoas
taan siihen erään, jota lyhyen aikavälin luottoluokitus koskee,
eikä sitä saa käyttää muiden erien riskipainojen määrittämiseen,
lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:
a) jos lyhytaikaiseen luokiteltuun sopimukseen sovelletaan 150
prosentin riskipainoa, kaikkiin kyseiseltä vastapuolelta oleviin
lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin luokittamattomiin vakuudetto
miin vastuisiin on myös sovellettava 150 prosentin riskipai
noa;
b) jos luokiteltuun lyhytaikaiseen sopimukseen sovelletaan 50
prosentin riskipainoa, kaikkiin luokittamattomiin lyhytaikai
siin vastuisiin on sovellettava vähintään 100 prosentin riski
painoa.

1.
Jos erityisestä liikkeeseenlaskuohjelmasta tai -järjestelystä,
johon vastuun muodostava erä kuuluu, on käytettävissä luotto
luokitus, kyseistä luottoluokitusta on käytettävä määritettäessä
erään sovellettavaa riskipainoa.
2.
Jos tiettyyn erään suoraan sovellettavaa luottoluokitusta ei
ole käytettävissä, mutta käytettävissä on luokitus erityisestä liik
keeseenlaskuohjelmasta tai -järjestelystä, johon vastuun muodos
tava erä ei kuulu, tai jos liikkeeseenlaskijasta on käytettävissä
yleinen luottoluokitus, on käytettävä kyseistä luokitusta jom
massakummassa seuraavista tapauksista:
a) se tuottaa suuremman riskipainon kuin mitä muuten sovel
lettaisiin ja kyseinen vastuu on etuoikeusasemaltaan sama tai
huonompi joka suhteessa kyseiseen liikkeeseenlaskuohjel
maan tai -järjestelyyn taikka kyseisen liikkeeseenlaskijan mui
hin etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa oleviin vakuu
dettomiin vastuisiin;
b) se tuottaa pienemmän riskipainon ja kyseinen vastuu on
etuoikeusasemaltaan sama tai paremmassa asemassa kaikin
tavoin suhteessa kyseiseen liikkeeseenlaskuohjelmaan tai -jär
jestelyyn taikka kyseisen liikkeeseenlaskijan etuoikeusasemal
taan parhaassa asemassa oleviin vakuudettomiin vastuisiin.

141 artikla
Kotimaiset ja ulkomaiset valuuttaerät
Luottoluokitusta, joka koskee vastapuolen kotimaan valuutan
määräistä erää, ei saa käyttää määritettäessä riskipainoa kyseisen
vastapuolen ulkomaan valuutan määräiselle vastuulle.
Kun vastuu syntyy laitoksen osallistuessa sellaisen kansainvälisen
kehityspankin liikkeeseen laskemaan lainaan, jonka etuoikeus
asema velkojana tunnustetaan markkinoilla, riskipainojen mää
rityksessä voidaan käyttää vastapuolen kotimaan valuutan mää
räisestä erästä annettua luottoluokitusta.
3 LUKU

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB-menetelmä)
1 Jakso
Toimivaltaisilta viranomaisilta saatu lupa
käyttää IRB-menetelmää
142 artikla
Määritelmät
1.

Vastuuta on käsiteltävä kaikissa muissa tapauksissa luokittele
mattomana.
3.
Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä 129 artiklan sovelta
mista.

Tässä luvussa tarkoitetaan

1) 'luottoluokittelulla' menetelmiä, prosesseja, valvontaa, tieto
jen keruuta ja tietotekniikkajärjestelmiä, joilla tuetaan luotto
riskin arviointia, vastuiden luokittamista luokkiin tai ryhmiin
sekä tietyntyyppiselle vastuulle kehitettyjen maksukyvyttö
myys- ja tappioestimaattien määrittelyä;
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2) 'vastuutyypillä' yhdenmukaisesti hallinnoitujen vastuiden ryh
mää, jonka tietyntyyppiset sopimukset muodostavat ja joka
voi rajoittua yhteen yksikköön tai yhteen ryhmän sisäiseen
yksikköjen alaryhmään edellyttäen, että samantyyppisiä vas
tuita hallinnoidaan eri tavalla ryhmän muissa yksiköissä;
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säädetyn kohtelun soveltamista kolmanteen maahan, jos asian
omaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tam
mikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen ky
seisen kolmannen maan osalta.
143 artikla

3) 'liiketoimintayksiköllä' mitä tahansa erillisiä organisaatioita
tai oikeushenkilöitä, liiketoiminta-alueita, maantieteellisiä si
jaintipaikkoja;

4) 'suurella finanssialan yhteisöllä' mitä tahansa finanssialan yh
teisöä, poislukien 4 artiklan 1 kohdan 27 alakohdan j ala
kohdassa tarkoitetut yhteisöt, joka täyttää seuraavat ehdot,:

a) sen kokonaisarvo, laskettuna yksittäiseltä tai konsolidoi
dulta pohjalta vastaa vähintään 70 miljardin kynnysarvoa,
käytettäessä tuoreinta tarkastettua tilinpäätöstä tai konso
lidoitua tilinpäätöstä omaisuuserän koon määritykseen;

b) se on itse tai yksi sen tytäryhtiöistä on vakavaraisuuden
sääntelyn alainen unionissa tai kolmannessa maassa, joka
soveltaa lainsäädännössään valvonta- ja sääntelyjärjestely
jä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellettavia järjes
telyjä.

5) 'sääntelemättömällä rahoitusalan yhteisöllä' mitä tahansa
muuta yhteisöä, joka ei ole säännelty finanssialan yhteisö,
mutta joka pääasiallisena liiketoimintanaan harjoittaa yhtä
tai useampaa direktiivin 2013/36/EU liitteessä I tai direktii
vin 2004/39/EY liitteessä I luetelluista toiminnoista,

6) 'vastapuoliluokalla' velallisten luokitusasteikkoon kuuluvaa
riskiluokkaa, johon velalliset luokitellaan käyttäen täsmällisiä
ja selkeitä luokituskriteereitä, joista saadaan maksukyvyttö
myyden todennäköisyyttä koskevat estimaatit (PD-estimaatit);

7) 'sopimustyypin riskiluokalla' sopimustyyppien luokitusasteik
koon kuuluvaa riskiluokkaa johon vastuut luokitellaan käyt
täen täsmällisiä ja selkeitä luokituskriteereitä, joista saadaan
omat LGD-estimaatit;

8) 'hallinnoijalla' yhteisöä, joka hallinnoi päivittäin ostettujen
saamisten ryhmää tai kohde-etuutena olevia luottovastuita.

2.
Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b
alakohtaa komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksinä ja
464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mu
kaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa valvonta- ja
sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellet
tavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty, laitokset voi
vat jatkaa 1 päivään tammikuuta 2015 saakka tässä kohdassa

Lupa IRB-menetelmän käyttöön
1.
Jos tässä luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät, toimival
taisen viranomaisen on annettava laitoksille lupa laskea riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärä käyttämällä sisäisten luot
toluokitusten menetelmää (Internal Ratings Based Approach),
jäljempänä 'IRB-menetelmä'.
2.
Kullakin vastuuryhmällä ja luokitusjärjestelmällä on oltava
etukäteinen lupa IRB-menetelmän käyttöön, mukaan lukien
omat LGD-estimaatit ja CF-estimaatit sisäisen mallin menetel
mien käyttöön oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta
sekä kunkin tappio-osuuksien ja luottovasta-arvokertoimien ar
vioinnissa käytettävän menetelmän käyttöön.
3.
Laitosten on hankittava toimivaltaisilta viranomaisilta etu
käteinen lupa seuraaviin:
a) olennaisten muutosten tekemiseen luokitusjärjestelmän tai
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan sisäisten
mallien menetelmän soveltamisalaan, joita laitos on saanut
luvan käyttää;
b) olennaisten muutosten tekemiseen siihen oman pääoman
ehtoisiin sijoituksiin sovellettavaan luokitusjärjestelmään tai
sisäisten mallien menetelmään, jota laitos on saanut luvan
käyttää.
Kaikkien sitä vastuutyyppiä edustavien vastuiden, jota varten
luokitusjärjestelmä kehitettiin, on kuuluttava luokitusjärjestel
män soveltamisalaan.
4.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kai
kista muutoksista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellet
taviin luokitusjärjestelmiin ja sisäisten mallien menetelmiin.
5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään edellytykset, joiden mukaan laitosten on arvioitava
muiden sellaisten lisävastuiden osalta käytössä olevan luokitus
järjestelmän olennaisuutta, jotka eivät jo kuulu kyseisen luoki
tusjärjestelmään ja oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin IRB-me
netelmän mukaisesti sovellettaviin luokitusjärjestelmien tai si
säisten mallien menetelmiin tehtävien muutosten olennaisuutta.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/
2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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Toimivaltaisten viranomaisten arviointi IRB-menetelmän
käyttöä koskevasta hakemuksesta

g) laitos on laskenut IRB-menetelmän mukaisesti riskiparamet
rien estimaatteihin perustuvat omien varojen vaatimukset ja
pystyy antamaan 99 artiklan vaatimusten mukaiset ilmoituk
set;

1.
Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä 143 artiklan
nojalla laitokselle lupa käyttää IRB-menetelmää, mukaan lukien
omat LGD- ja CF-estimaatit, vain siinä tapauksessa, että kyseinen
toimivaltainen viranomainen toteaa, että tässä luvussa, erityisesti
6 jaksossa, säädetyt vaatimukset täyttyvät, että järjestelmät, joita
laitos käyttää luottoriskien valvontaan ja luokitteluun, ovat va
kaat ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti ja erityisesti, että
laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä
tavalla, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

h) laitos on luokitellut ja luokittelee edelleen kunkin vastuun,
joka kuuluu luokitusjärjestelmän soveltamisalaan, kyseisen
luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään; laitos on luoki
tellut ja luokittelee edelleen kunkin vastuun, joka kuuluu
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavan menetel
män soveltamisalaan, tähän sisäisten mallien menetelmään.

144 artikla

a) laitoksen luokitusjärjestelmät mahdollistavat tarkoituksenmu
kaisen arvioinnin laatimisen vastapuolten ja liiketoimien
ominaispiirteistä, asianmukaisen riskien erottelun sekä täs
mälliset ja johdonmukaiset määrälliset riskiestimaatit;

IRB-menetelmän, mukaan lukien omat LGD- ja CF-estimaatit,
käyttöä koskevia vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun lai
tos on ottanut käyttöön kolmannelta ostetun luokitusjärjestel
män tai luokitusjärjestelmässä käytetyn mallin.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään arviointimenetelmä, joita toimivaltaisten viran
omaisten on noudatettava arvioidessaan, noudattaako laitos
IRB-menetelmän käyttöä koskevia vaatimuksia.

b) omien varojen vaatimusten laskemiseen käytettävillä sisäisillä
luokituksilla ja maksukyvyttömyys- ja tappioestimaateilla
sekä tähän liittyvillä järjestelmillä ja prosesseilla on keskeinen
merkitys laitoksen riskienvalvonta- ja päätöksentekoproses
sin, luottojen hyväksymisen, sisäisen pääoman kohdentami
sen sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmän (corporate governan
ce) kannalta;

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

c) laitoksella on luottoriskin valvontayksikkö, joka vastaa sen
luokitusjärjestelmistä ja joka on riittävän itsenäinen ja mui
den vaikutusvallasta riippumaton;

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

d) laitos kerää ja säilyttää kaikki asianmukaiset tiedot, joilla
voidaan tukea tehokkaasti luottoriskien mittaamis- ja valvon
tamenettelyjä;

e) laitos dokumentoi luokitusjärjestelmänsä ja niiden toiminta
periaatteet sekä validoi luokitusjärjestelmänsä;

f) laitos on validoinut kunkin luokitusjärjestelmänsä ja kunkin
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavien sisäisten
mallien menetelmän asianmukaisen jakson aikana ennen
kuin se on saanut luvan kyseisen luokitusjärjestelmän tai
sisäisten mallien menetelmän soveltamiseen oman pääoman
ehtoisiin sijoituksiin, se on arvioinut kyseisen jakson aikana
sitä, soveltuvatko kyseiset oman pääoman ehtoisiin sijoituk
siin sovellettava luokitusjärjestelmä tai sisäisten mallien me
netelmät sisällytettäviksi luokitusjärjestelmän tai oman pää
oman ehtoisiin sijoituksiin sovellettavien sisäisten mallien
menetelmään, ja se on tehnyt arviointinsa perusteella tarvit
tavat muutokset oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovel
lettaviin luokitusjärjestelmiin tai sisäisten mallien menetel
miin;

145 artikla
Aiemmat kokemukset IRB-menetelmien käytöstä
1.
Laitoksen, joka hakee lupaa käyttää IRB-menetelmää, on
täytynyt käyttää kyseisten IRB-menetelmän vastuuryhmien
osalta luokitusjärjestelmiä, jotka olivat pääosin 6 jaksossa sää
dettyjen sisäistä riskienmittausta ja riskienvalvontaa koskevien
vaatimusten mukaiset, vähintään kolmen vuoden ajan ennen
IRB-menetelmän käyttöä koskevan luvan saamista.

2.
Hakiessaan lupaa käyttää omia LGD- ja CF-estimaattejaan
laitoksen on osoitettava toimivaltaisten viranomaisten hyväksy
mällä tavalla, että se on laatinut omat LGD- ja CF-estimaattinsa
ja käyttänyt niitä tavalla, joka noudatti pääosin 6 jaksossa sää
dettyjä vaatimuksia, jotka on asetettu omien estimaattien käy
tölle näistä parametreista, vähintään kolmen vuoden ajan ennen
omien LGD- ja CF-estimaattien käyttöä koskevan luvan saamis
ta.

3.
Kun laitos laajentaa IRB-menetelmän käyttöä alkuperäisen
luvan saamisen jälkeen, sillä on oltava riittävästi kokemusta,
jotta se voi täyttää 1 ja 2 kohdassa säädetyt lisävastuiden kat
tamista koskevat vaatimukset. Jos luokitusjärjestelmien käyttö
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laajennetaan vastuisiin, jotka poikkeavat merkittävästi järjestel
män nykyisestä soveltamisalasta, mikä aiheuttaa sen, että nykyi
sen kokemuksen ei voida kohtuudella katsoa riittävän kyseisten
vaatimusten täyttämiseen lisävastuiden osalta, 1 ja 2 kohdan
vaatimuksia on sovellettava erikseen lisävastuisiin.

27.6.2013

b) saamiset 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta kansainväli
siltä kehityspankeilta;
c) saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta, joihin sovelletaan 0
prosentin riskipainoa 118 artiklan nojalla.

146 artikla
Toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos tämän luvun
mukaiset vaatimukset eivät enää täyty
Jos laitos ei enää täytä tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia, sen
on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle ja tehtävä
jompikumpi seuraavista:
a) esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle sen hyväksymä
suunnitelma siitä, miten se aikoo täyttää vaatimukset pian
uudelleen ja toteuttaa suunnitelman toimivaltaisen viran
omaisen kanssa sovittuna ajanjaksona;
b) osoitettava toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä taval
la, että vaatimusten täyttämättä jättämisen vaikutus on vä
häinen.
147 artikla
Menetelmät, joita käytetään vastuiden jakamisessa
vastuuryhmiin

4.
Seuraavat vastuut on luokiteltava 2 kohdan b alakohdassa
säädettyyn ryhmään:
a) sellaiset saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta,
joita ei käsitellä saamisina valtioilta 115 artiklan 2 ja 4
kohdan mukaisesti;
b) sellaiset saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta lai
toksilta, joita ei käsitellä saamisina valtioilta 116 artiklan 4
kohdan mukaisesti;
c) sellaiset saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta, joihin ei
sovelleta 0 prosentin riskipainoa 117 artiklan nojalla; sekä
d) sellaiset saamiset rahoituslaitoksilta, joita kohdellaan saa
misina laitoksilta 119 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

1.
Laitoksen on käytettävä vastuiden jakamisessa eri vastuu
ryhmiin asianmukaisia ja pitkällä aikavälillä johdonmukaisia me
netelmiä.

5.
Jotta vastuut voidaan luokitella 2 kohdan d alakohdassa
säädettyihin vähittäissaamisiin, niiden on täytettävä seuraavat
kriteerit:

2.
Jokainen vastuu on luokiteltava johonkin seuraavista vas
tuuryhmistä:

a) saamisten on oltava yhdeltä seuraavista:

a) saamiset valtioilta ja keskuspankeilta;
b) saamiset laitoksilta;
c) saamiset yrityksiltä
d) vähittäissaamiset

i) saamiset yhdeltä tai useammalta luonnolliselta henkilöltä;
ii) saamiset pk-yritykseltä edellyttäen siinä tapauksessa, että
mahdolliset erääntyneet vastuut sisältävä määrä, jonka
velallinen asiakas tai asiakaskokonaisuus on yhteensä vel
kaa laitokselle sekä emoyrityksille ja niiden tytäryrityksille,
lukuun ottamatta sellaisia vastuita, joiden vakuudeksi on
asetettu asuinkiinteistöjä, saa olla enintään miljoona euroa
ja laitoksen edellytetään toteuttaneen kohtuulliset toimen
piteet tilanteen tarkistamiseksi;

e) oman pääoman ehtoiset sijoitukset;
f) arvopaperistamispositiot;
g) muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät.

b) laitos käsittelee riskienvalvonnassaan kyseisiä vastuita samalla
tavoin pitkällä aikavälillä;
c) niitä ei hallinnoida aivan yhtä yksilöidysti kuin yritysvastuita;

3.
Seuraavat vastuut on luokiteltava 2 kohdan a alakohdassa
säädettyyn ryhmään:

d) kunkin vastuun kanssa samalla tavoin hallinnoituja vastuita
on suuri määrä.

a) sellaiset saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta tai
julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, joita käsitel
lään saamisina valtioilta 115 ja 116 artiklan nojalla;

Ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen vastuiden lisäksi vähit
täisleasingin vähimmäismaksujen nykyarvo on luokiteltava kuu
luvaksi vähittäissaamisten ryhmään.
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6.
Seuraavat vastuut on luokiteltava 2 kohdan e alakohdassa
säädettyyn oman pääoman ehtoisten sijoitusten ryhmään:

a) vastuut, jotka eivät ole velkainstrumentteja, joihin liittyy huo
nompi etuoikeusasema ja joilla on oikeus liikkeeseenlaskijan
jäännösvaroihin tai tuottoihin;
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148 artikla
Edellytykset IRB-menetelmän soveltamiselle eri
vastuuryhmiin ja liiketoimintayksiköihin
1.
Laitosten ja mahdollisen emoyrityksen ja sen tytäryritysten
on sovellettava IRB-menetelmää kaikkiin vastuisiin, elleivät ne
ole saaneet toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa standardimene
telmän pysyvään käyttöön 150 artiklan mukaisesti.

b) velkainstrumentit sekä muut arvopaperit, yhtiökumppanuu
det, johdannaiset tai muut välineet, joiden taloudellinen si
sältö vastaa a alakohdassa tarkoitettuja vastuita.

Toimivaltaisten viranomaisten etukäteisellä luvalla menetelmä
voidaan ottaa käyttöön vaiheittain 147 artiklassa tarkoitetuissa
eri vastuuryhmissä saman liiketoimintayksikön sisällä, eri lii
ketoimintayksiköissä saman ryhmän sisällä tai yritys-, luottolai
tos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden riskipainojen laskemiseen
sovellettavien omien LGD- tai CF-estimaattien käyttämiseksi.

7.
Kaikki luottovelvoitteet, joita ei ole luokiteltu 2 kohdan a,
b, d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin, on luoki
teltava 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun yritysvastuiden
ryhmään.

Edellä 147 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vähittäissaamisten
osalta käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheittain niissä vastui
den alaryhmissä, joihin sovelletaan 154 artiklan kohdan mukai
sia korrelaatiokaavoja.

8.
Edellä 2 kohdan c alakohdassa säädetyssä yritysvastuiden
ryhmässä luottolaitosten on erikseen yksilöitävä seuraavanlaiset
vastuut erityiskohteiden rahoitukseen liittyviksi vastuiksi:

a) vastapuoli on perustettu erityisesti aineellisten omaisuuserien
rahoitusta tai hallinnointia varten tai on taloudellisesti sitä
vastaava;

b) lainan antajalla on sopimusjärjestelyistä johtuva merkittävä
vaikutusvalta omaisuuseriin ja niiden tuottamaan tuloon;

c) velan takaisinmaksu perustuu pääasiassa rahoitettavien omai
suuserien tuottamaan tuloon eikä niinkään yrityksen laajem
man liiketoiminnan tuottamaan tuloon.

9.
Leasing-omaisuuden jäännösarvo on sisällytettävä 2 koh
dan g alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään, paitsi jos se
sisältyy jo 166 artiklan 4 kohdassa säädettyyn leasing-vastuu
seen.

10.
Korimuotoisen n:nnen tappion luottojohdannaisen tar
joamasta suojasta johtuvat vastuut luokitellaan samaan 2 koh
dassa säädettyyn luokkaan, johon korissa olevat vastuut luoki
teltaisiin, paitsi jos korissa olevat yksittäiset vastuut luokiteltai
siin eri vastuuryhmiin, jolloin vastuut luokiteltaisiin 2 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuun yritysvastuiden ryhmään.

2.
Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä jakso, jonka
aikana laitosta ja mahdollista emoyritystä ja sen tytäryrityksiä on
vaadittava soveltamaan IRB-menetelmää kaikkiin vastuisiin. Ky
seisen jakson on oltava sellainen, jonka toimivaltaiset viran
omaiset katsovat asianmukaiseksi laitosten, mahdollisen emoy
rityksen ja sen tytäryritysten luonteen ja toiminnan laajuuden
sekä käyttöön otettavien luokitusjärjestelmien lukumäärän ja
luonteen perusteella.

3.
Laitosten on otettava IRB-menetelmä käyttöön toimival
taisten viranomaisten määrittämien edellytysten mukaan. Toimi
valtaisen viranomaisen on suunniteltava kyseiset edellytykset
siten, että niillä varmistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettua jous
tomahdollisuutta ei käytetä valikoivasti alhaisempien omien va
rojen vaatimusten soveltamiseksi sellaisiin vastuuryhmiin tai lii
ketoimintayksikköihin, joihin ei sovelleta vielä IRB-menetelmää,
tai käytettäessä omia LGD- ja CF-estimaatteja.

4.
Laitosten, jotka ovat alkaneet käyttää IRB-menetelmää
vasta 1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen tai joilta toimivaltaiset
viranomaiset ovat kyseisen päivään saakka edellyttäneet, että
niiden on voitava laskea omien varojen vaatimukset standardi
menetelmän perusteella, on voitava edelleen laskea omien varo
jen vaatimukset standardimenetelmän perusteella kaikkien vas
tuidensa osalta käyttöönottojakson aikana, kunnes toimivaltaiset
viranomaiset ilmoittavat niille katsovansa, että IRB-menetelmän
käyttöönotto saadaan päätökseen kohtuullisella varmuudella.

5.
Laitoksen, jolla on lupa käyttää IRB-menetelmää minkä
tahansa vastuuryhmän osalta, on käytettävä IRB-menetelmää
147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun oman pää
oman ehtoisten sijoitusten vastuuluokkaan, jollei kyseisellä lai
toksella ole lupaa soveltaa standardimenetelmää oman pääoman
ehtoisiin sijoituksiin 150 artiklan nojalla ja 147 artiklan 2 koh
dan g alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään "muut luotto
velvoitteisiin kuulumattomat erät".

L 176/94

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.6.2013

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään edellytykset, joiden mukaan toimivaltaisten viran
omaisten on määritettävä IRB-menetelmän vaiheittaisen käyt
töönoton asianmukaisuus ja ajoitus 3 kohdassa tarkoitetuissa
vastuuryhmissä.

3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltaminen edellyttää toi
mivaltaisten viranomaisten 148 artiklan mukaisesti määrittä
mien IRB-menetelmän soveltamista koskevien edellytysten täyt
tämistä ja 150 artiklassa tarkoitettua lupaa pysyvään osittaiseen
käyttöön.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

150 artikla

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

149 artikla
Edellytykset siirtymiselle vähemmän kehittyneiden
menetelmien käyttöön
1.
Laitos, joka käyttää IRB-menetelmää tiettyyn vastuuryh
mään tai -tyyppiin, ei saa lopettaa sen käyttöä ja käyttää sen
sijaan standardimenetelmää riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän laskennassa, elleivät seuraavat edellytykset täyty:

a) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksy
mällä tavalla, että standardimenetelmän käyttöä ei ehdoteta
laitoksen omien varojen vaatimuksen lieventämiseksi, että
sen käyttö on tarpeen laitoksella olevien vastuiden kokonais
määrään luonteen ja monimuotoisuuden perusteella eikä sillä
olisi olennaista haitallista vaikutusta laitoksen vakavaraisuu
teen tai sen kykyyn hallita riskejä tehokkaasti;

b) laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen
luvan.

2.
Laitokset, jotka ovat saaneet 151 artiklan 9 kohdan nojalla
luvan käyttää omia LGD- ja CF-estimaattejaan, eivät saa siirtyä
käyttämään 151 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja LGD-arvoja ja
luottovasta-arvokertoimia, elleivät seuraavat edellytykset täyty:

a) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksy
mällä tavalla, että 151 artiklan 8 kohdassa säädettyjen
LGD-arvojen ja luottovasta-arvokertoimien käyttöä tiettyyn
vastuuryhmään tai -tyyppiin ei ehdoteta laitoksen omien va
rojen vaatimuksen lieventämiseksi, että sen käyttö on tarpeen
laitoksen kaikkien tämäntyyppisten vastuiden luonteen ja
monimuotoisuuden perusteella eikä sillä olisi olennaista hai
tallista vaikutusta laitoksen vakavaraisuuteen tai sen kykyyn
hallita riskejä tehokkaasti.

b) laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen
luvan.

Edellytykset pysyvälle osittaiselle käytölle
1.
Jos laitokset ovat saaneet etukäteisen luvan toimivaltaisilta
viranomaisilta, laitokset, joilla on lupa käyttää IRB-menetelmää
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettavissa ole
vien tappioiden laskennassa yhden tai useamman vastuuryhmän
osalta, voivat soveltaa standardimenetelmää seuraaviin vastuisiin:

a) edellä 147 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vas
tuuryhmä, kun merkittävien vastapuolien määrä on vähäinen
ja laitoksen olisi kohtuuttoman työlästä soveltaa luokitusjär
jestelmää näihin vastapuoliin;

b) edellä 147 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vas
tuuryhmä, kun merkittävien vastapuolien määrä on vähäinen
ja laitoksen olisi kohtuuttoman työlästä soveltaa luokitusjär
jestelmää näihin vastapuoliin;

c) vastuut merkitykseltään vähäisissä liiketoimintayksiköissä
sekä vastuuryhmät tai -tyypit, jotka ovat merkitykseltään vä
häisiä kokonsa ja riskiprofiilinsa vuoksi;

d) saamiset jäsenvaltioiden keskushallinnolta ja keskuspankeilta,
aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, hallintoelimiltä
sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta edellyt
täen, että

i) riski, joka liittyy saamisiin keskushallinnolta ja keskuspan
kilta ja kyseisiin muihin vastuisiin, on yhtä suuri erityisten
hallintojärjestelyjen vuoksi, ja

ii) saamisiin keskushallinnolta ja keskuspankilta sovelletaan
0 prosentin riskipainoa 114 artiklan 2, 4 tai 5 kohdan
nojalla;

e) laitoksen vastuut vastapuolelle, joka on sen emoyritys, tytär
yritys tai sen emoyrityksen tytäryritys edellyttäen, että vasta
puoli on laitos, rahoitusalan holdingyhtiö, rahoitusalan seka
holdingyhtiö, rahoituslaitos, omaisuudenhoitoyhtiö tai oheis
palveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuus
vaatimuksia, taikka yritys, jolla on luottolaitokseen direktiivin
83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suhde;
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f) vastuut 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt vaatimukset täyt
tävien laitosten välillä;

g) oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, joiden luot
tovelvoitteisiin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa 2 luvun
mukaisesti, mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin
voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa;

L 176/95

4.
EPV antaa vuonna 2018 1 kohdan d alakohdan sovelta
misesta ohjeet, joissa annetaan suositukset taseen loppusum
maan ja riskipainotettuihin varoihin sovellettavasta prosenttio
suudesta, joka lasketaan standardimenetelmän mukaisesti.
Ohjeet on annettava asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan
mukaisesti.
2 Jakso

h) oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka on tehty osana
lakisääteisiä ohjelmia, joilla pyritään edistämään tiettyjen toi
mialojen taloudellista tilaa, jotka tuovat merkittäviä avustuk
sia sijoitusten tekemiseen laitoksiin ja joihin liittyy jossain
muodossa valtion valvontaa ja pääomasijoituksia koskevia
rajoituksia, jos kyseisien vastuiden yhteenlaskettu määrä voi
daan jättää IRB-menetelmän soveltamisalan ulkopuolelle vain
10 prosentin osuuteen omista varoista;

i) 119 artiklan 4 kohdassa määritetyt vastuut, jotka täyttävät
kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset;

j) 215 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut valtion takuut ja valtion
jälleenvakuuttamat takuut.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa standardime
netelmän soveltamiseen ensimmäisen alakohdan g ja h alakoh
dissa tarkoitettuihin vastuisiin, joiden käsittelyyn tällä tavalla
muut jäsenvaltiot ovat antaneet luvan. EPV julkaisee verkkosi
vustollaan ja pitää säännöllisesti ajan tasalla luetteloa mainituissa
alakohdissa tarkoitetuista vastuista, joita käsitellään standardime
netelmän mukaisesti.

2.
Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen oman pääoman ehtoisten
sijoitusten ryhmä katsotaan merkittäväksi, jos niiden yhteenlas
kettu arvo, josta on vähennetty 1 kohdan g alakohdassa tarkoi
tettujen lakisääteisten ohjelmien nojalla tehdyt oman pääoman
ehtoiset sijoitukset, on edeltävän vuoden aikana ollut keskimää
rin yli 10 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. Jos kyseiset
oman pääoman ehtoiset sijoitukset muodostuvat alle kymme
nestä yksittäisestä omistusosuudesta, kyseinen raja-arvo on 5
prosenttia laitoksen omista varoista.

3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään 1 kohdan a, b ja c alakohdan soveltamisedellytyk
set.

Riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärän laskeminen
1 Alajakso
Käsittely vastuuryhmittäin

151 artikla
Käsittely vastuuryhmittäin
1.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä sellaisiin vastui
siin liittyvän luottoriskin osalta, jotka kuuluvat johonkin 147 ar
tiklan 2 kohdan a–e tai g alakohdassa tarkoitetuista vastuuryh
mistä, on laskettava alajakson 2 mukaan, paitsi jos vastuut vä
hennetään ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
tai toissijaisen pääoman (T2) eristä.
2.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ostettuihin saa
misiin liittyvälle laimentumisriskille on laskettava 157 artiklan
mukaisesti. Jos laitoksella on täysimääräinen takautumisoikeus
ostettujen saamisten maksukyvyttömyysriskin ja laimentumisris
kin osalta myyjän suhteen, tämän artiklan, 152 artiklan ja
158 artiklan 1–4 kohdan säännöksiä ostetuista saamisista ei
sovelleta ja vastuuta käsitellään vakuudellisena vastuuna.
3.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä luottoriskille ja
laimentumisriskille on laskettava kyseiseen vastuuseen liittyvien
asianmukaisten parametrien perusteella. Kyseisiä parametreja
ovat PD, LGD, maturiteetti, jäljempänä 'M', ja vastuuarvo. PD:tä
ja LGD:tä voidaan tarkastella erikseen tai 4 jakson mukaisesti.
4.
Laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun
oman pääoman ehtoisten sijoitusten ryhmään kuuluvien vastui
den luottoriskille 155 artiklan mukaisesti. Laitokset voivat käyt
tää 155 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, jos
ne ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitokselle lupa
155 artiklan 4 kohdassa säädetyn sisäisten mallien menetelmän
käyttöön edellyttäen, että laitos täyttää 6 jakson 4 alajaksossa ja
säädetyt vaatimukset.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

5.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä erityisrahoitus
vastuiden luottoriskille voidaan laskea liitteessä 153 artiklan 5
kohdan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6.
Luottolaitosten on muodostettava 147 artiklan 2 kohdan
a–d alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastui
den osalta omat PD-estimaattinsa 143 artiklan ja 6 jakson mu
kaisesti.
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7.
Laitosten on muodostettava 147 artiklan 2 kohdan d ala
kohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden
osalta omat LGD- ja CF-estimaattinsa 143 artiklan ja 6 jakson
mukaisesti.
8.
Laitosten on käytettävä 147 artiklan 2 kohdan a–c ala
kohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden
osalta 161 artiklan 1 kohdassa säädettyjä LGD-arvoja ja 166 ar
tiklan 8 kohdan a–d alakohdassa säädettyjä luottovasta-arvoker
toimia, elleivät ne ole saaneet lupaa omien LGD- ja CF-estimaat
tien käyttöön kyseisien vastuuryhmien osalta 9 kohdan mukai
sesti.
9.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan
käyttää 147 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin
vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta omia LGD- ja CF-esti
maattejaan 143 artiklan ja 6 jakson mukaisesti.
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tietylle vastuuryhmälle korkeimman riskipainon, riski
paino on kerrottava kertoimella 2, mutta se ei saa olla
korkeampi kuin 1 250 prosenttia;
ii) kaikkien muiden vastuiden riskipaino on kerrottava ker
toimella 1,1 ja vähimmäismäärän on oltava 5 prosenttia.
Jos laitos ei a alakohtaa sovellettaessa pysty erottamaan pää
omasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoi
siin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin
liittyviä vastuita toisistaan, sen on käsiteltävä kyseisiä vastuita
kuten muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Jos kyseiset
vastuut yhdessä laitoksella tässä vastuuryhmässä olevien välittö
mien vastuiden kanssa eivät ole merkittäviä 150 artiklan 2
kohdassa tarkoitetulla tavalla, 150 artiklan 1 kohtaa voidaan
soveltaa toimivaltaisten viranomaisten luvalla.

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU)
olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevien
saamisten käsittely

3.
Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä ole
vien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut eivät
täytä 132 artiklan 3 kohdassa säädettyjä kriteereitä eikä laitok
sella ole tietoja kaikista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan
yrityksen suojattavista vastuista tai niistä suojattavista vastuista,
jotka ovat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä
olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevia vastuita, lai
toksen on otettava kyseiset suojattavat vastuut huomioon ja
laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ja ennakoi
dun tappion määrä 155 artiklan 2 kohdassa säädetyn yksinker
taisen riskipainon menetelmän mukaisesti.

1.
Jos CIU:ssa olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa
olevat saamiset täyttävät 132 artiklan 3 kohdassa säädetyt kri
teerit ja laitoksella on tiedot kaikista CIU:n kohde-etuutena ole
vista vastuista tai osasta niitä, laitoksen on otettava nämä vas
tuut huomioon laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrää ja ennakoidun tappion määrää tässä luvussa säädettyjen
menetelmien mukaisesti.

Jos laitos ei pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä no
teerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan,
se on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman
ehtoisia sijoituksia. Sen on luokiteltava muut kuin oman pää
oman ehtoiset sijoitukset toiseen vastuuryhmään.

10.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä arvopaperiste
tuille vastuille ja 147 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitet
tuun vastuuryhmään kuuluville vastuille on laskettava 5 luvun
mukaisesti.
152 artikla

Jos CIU:n suojattava vastuu on toisessa CIU:ssa olevien osuuk
sien tai osakkeiden muodossa oleva toinen vastuu, ensimmäisen
laitoksen on otettava huomioon myös toisen CIU:n suojattavat
vastuut.
2.
Jos laitos ei täytä edellytyksiä tässä luvussa säädettyjen
menetelmien soveltamiseksi kaikkien CIU:n suojattavien vastui
den tai niiden osien osalta, riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrä ja odotetun tappion määrä on laskettava seuraavien me
netelmien mukaan:
a) laitosten on sovellettava 147 artiklan 2 kohdan e alakoh
dassa tarkoitettuun oman pääoman ehtoisten vastuiden vas
tuuryhmään kuuluviin vastuisiin 155 artiklan 2 kohdassa
säädettyä yksinkertaisen riskipainon menetelmää;

4.
Edellä 3 kohdassa kuvaillun menetelmän vaihtoehtona lai
tokset voivat laskea itse tai antaa kolmannen tehtäväksi laskea ja
ilmoittaa keskimääräisen riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän, joka perustuu yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan
yrityksen suojattaviin vastuisiin ja joka lasketaan 2 kohdan a
ja b alakohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaisesti, seuraa
vien osalta:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahoituslai
toksena tai säilytysyhteisönä toimiva laitos edellyttäen, että
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys sijoittaa yksin
omaan arvopapereihin ja säilyttää kaikkia arvopapereita ky
seisessä laitoksessa tai rahoituslaitoksessa;

b) laitosten on sovellettava kaikkiin muihin 1 kohdassa tarkoi
tettuihin suojattaviin vastuisiin 2 luvussa säädettyä standar
dimenetelmää seuraavin edellytyksin:

b) muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten
osalta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahas
toyhtiö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta
van yrityksen rahastoyhtiö täyttää kaikki 132 artiklan 3 koh
dan a alakohdassa säädetyt kriteerit.

i) vastuiden, joihin sovelletaan luokittelemattomien vastui
den erityistä riskipainoa tai luottoluokkaa, joka antaa

Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava laskelmien paik
kansapitävyys.
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5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaiset viran
omaiset voivat antaa laitoksille luvan käyttää 150 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua standardimenetelmää tämän artiklan 2
kohdan b alakohdan nojalla.

L 176/97

rä, joka koskee saamisia yrityksiltä, laitoksilta, valtioilta ja kes
kuspankeilta, lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Riskipainotettujen vastuiden yhteismäärä ¼ RW · vastuuarvo
jossa riskipaino (RW) määritellään seuraavasti:

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artikla mukaisesti.

i) jos PD = 0, RW:n on oltava 0;
ii) jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta
— jos laitokset soveltavat 161 artiklan 1 kohdassa säädet
tyjä LGD-arvoja, RW:n on oltava 0;

2 Alajakso
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskeminen luottoriskille

153 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen
saamisille yrityksiltä, laitoksilta sekä valtioilta ja
keskuspankeilta
1.
Rajoittamatta 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen erityiskäsitte
lytapojen soveltamista, riskipainotettujen vastuuerien yhteismää

— jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaatteja, RW:n on
oltava RW ¼ max f0,12:5 · ðLGD – ELBE Þg;
jossa parhaan kyvyn mukaan tehty arvio (Expected Loss Best
Estimate), jäljempänä 'ELBE', on laitoksen 181 artiklan 1
kohdan h alakohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan
tekemä arvio maksukyvyttömän vastuun aiheuttamasta od
otetusta tappiosta;

iii) jos 0 < PD < 1

rﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
9
9
8
8
R
> 1 þ ðM – 2,5Þ · b
>
> 1
>
· Gð0:999Þ>
· 12,5 · 1,06
RW ¼ >
;·
; – LGD · PD>
:pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ · GðPDÞ þ
:LGD · N >
1–R
1 – 1,5 · b
1–R
jossa
N(x)

= standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymä
funktio (eli todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keski
arvo on nolla ja varianssi yksi, on yhtä suuri tai pienempi kuin x);

G (Z) = standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen
kertymäfunktio (eli x, kun N(x) = z);
R

= korrelaatiokerroin, joka määritellään seuraavasti:
9
8
>
1 – e– 50 · PD
1 – e– 50 · PD >
>
>
>
R ¼ 0:12 ·
þ 0:24 · >
;
:1 –
1 – e– 50
1 – e– 50

b

= maturiteettioikaisukerroin, joka määritellään seuraavasti:
b ¼ ð0:11852 – 0:05478 · lnðPDÞÞ2 .

2.
Kun on kyse vastuista suurilta finanssialan yhteisöiltä, 1 kohdan iii alakohdan mukainen korrelaa
tiokerroin kerrotaan kertoimella 1,25. Kun on kyse vastuista sääntelemättömiltä finanssialan yhteisöiltä, 1
kohdan iii alakohdan ja 4 kohdan mukaiset korrelaatiokertoimet kerrotaan kertoimella 1,25.
3.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää kullekin sellaiselle vastuulle, joka täyttää 202 ja 217 artik
lassa säädetyt vaatimukset, voidaan mukauttaa seuraavan kaavan mukaan:
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riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ¼ RW ä kunkin seuraavan vastuun vastuuarvo
jossa
PDpp = luottosuojan tarjoajan maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD).
Riskipaino (RW) lasketaan soveltamalla 1 kohdassa tarkoitettua sopivaa riskipainokaavaa suojattuun vastuu
seen, vastapuolen PD-lukua ja luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertailukelpoisen välittömän vastuun
LGD-lukua. Maturiteettikerroin (b) lasketaan soveltamalla luottosuojan tarjoajan tai vastapuolen PD-lukua
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.
4.
Laitokset voivat soveltaa 1 kohdan iii alakohdan mukaista korrelaatiokaavaa laskiessaan yritysvastuiden
riskipainoja niiltä yrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka kuuluvat ryhmään, jonka vuotuinen kokonaisliikevaihto
on alle 50 miljoonaa euroa. Tässä kaavassa S on vuotuinen kokonaisliikevaihto miljoonina euroina, kun 5
miljoonaa euroa ≤ S ≤ 50 miljoonaa euroa. Alle 5 miljoonan euron liikevaihto merkitään kaavaan 5
miljoonan euron liikevaihdoksi. Ostettujen saamisten osalta vuotuinen kokonaisliikevaihto on ryhmän si
sältämillä yksittäisillä vastuilla painotettu keskiarvo.
R ¼ 0:12 ·

8
9
8
9
1 – e– 50 · PD
1 – e– 50 · PD >
minfmaxf5,Sg,50g – 5>
>
>
>
>
>
>
þ
0:24
·
–
–
0:04
·
–
;
:1
;
:1
45
1 – e– 50
1 – e– 50

Laitosten on käytettävä konsolidoidun yritysryhmän vuotuisen
kokonaisliikevaihdon sijaan taseen loppusummaa, jos vuotuinen
kokonaisliikevaihto ei anna riittävää kuvaa yrityksen koosta ja
taseen loppusumma on tarkoituksenmukaisempi indikaattori.

5.
Erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille, joiden
osalta laitos ei pysty osoittamaan, että 6 osassa esitetyt maksu
kyvyttömyyden todennäköisyyttä koskevat vähimmäisvaatimuk
set täyttyvät, laitoksen on sovellettava riskipainoja taulukon 1
mukaisesti seuraavasti:

Taulukko 1
Jäljellä oleva maturiteetti

Ala
Ala
Ala
Ala
Ala
ryhmä 1 ryhmä 2 ryhmä 3 ryhmä 4 ryhmä 5

Alle 2,5 vuotta

50 %

70 %

115 %

250 %

0%

Vähintään 2,5 vuotta

70 %

90 %

115 %

250 %

0%

Määrittäessään riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liitty
ville vastuille laitosten on otettava huomioon seuraavat tekijät:
taloudellinen asema, poliittinen ja oikeudellinen ympäristö, lii
ketoimen ja/tai omaisuuserän ominaispiirteet sekä järjestäjän ja
kehittäjän asema mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksien synnyttämät tulovirrat ja turvallisuuspaketti.

6.
Ostettujen yrityssaamistensa osalta laitosten on noudatet
tava 184 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Sellaisten ostettujen
yrityssaamisten osalta, jotka täyttävät lisäksi 154 artiklan 5 koh
dassa säädetyt edellytykset, ja jos laitoksen olisi käytännössä
liian hankala soveltaa 6 jaksossa kyseisenkaltaisille saamisille
säädettyjä yrityssaamisten riskinmääritysstandardeja, voidaan
käyttää 6 jaksossa säädettyjä vähittäisvastuiden riskinmäärityss
tandardeja.

7.
Ostettuja yrityssaamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä
vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksu
kyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden ja laimentumisesta ai
heutuvien tappioiden suuririskisimmälle osalle, voidaan käsitellä
IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä po
sitioina.

8.
Jos laitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä
ehdolla, että n:s saamiseen liittyvä maksukyvyttömyys laukaisee
maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva
tapahtuma johtaa sopimuksen voimassaolon loppumiseen, ja jos
ulkoinen luottoluokituslaitos on antanut tuotteesta ulkoisen
luottoluokituksen, sovelletaan 5 luvussa säädettyjä riskipainoja.
Jos ulkoinen luottoluokituslaitos ei ole antanut tuotteesta luotto
luokitusta, koriin kuuluvien vastuiden riskipainot lasketaan yh
teen (pois lukien n-1 -vastuut), kun 12,5:llä kerrottu odotettujen
tappioiden yhteismäärä ja riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrä ei ylitä 12,5:llä kerrotun luottojohdannaisen tarjoaman
suojan nimellismäärää. Yhteenlasketuista vastuista vähennettävät
n-1 -vastuut määritetään siten, että niihin sisältyvät ne vastuut,
jotka tuottavat alemman riskipainotetun vastuumäärän kuin mi
kään yhteenlaskettuihin vastuisiin kuuluva riskipainotettu vas
tuuerä. Positioihin korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipai
noa IRB-menetelmällä, on sovellettava 1 250 prosentin riskipai
noa.

9.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset mää
rittääkseen, miten laitosten on otettava huomioon 5 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekijät soveltaessaan riskipainoja
erityiskohteiden rahoitukseen liittyviin vastuisiin.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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i) jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta RW:n on
oltava
RW ¼ max f0,12:5 · ðLGD – ELBE Þg;

154 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä
vähittäisvastuille

jolloin ELBE on laitoksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan
mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio maksuky
vyttömän vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta;

1.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä vähittäisvas
tuille lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Riskipainotettujen vastuiden yhteismäärä ¼ RW · vastuuarvo

jossa riskipaino RW määritellään seuraavasti:

ii) jos 0 < PD < 1, ts. minkä tahansa muun kuin i alakohdassa
tarkoitetun mahdollisen arvon osalta

rﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
8
8
9
9
R
1
>
>
>
>
>
>
RW ¼ :LGD · N :pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ · GðPDÞ þ
· Gð0:999Þ>
; – LGD · PD>
; · 12,5 · 1,06
1–R
1–R
jossa
N(x) = standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymäfunk
tio (eli todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo
on nolla ja varianssi yksi, on yhtä suuri tai pienempi kuin x).
G(z) = standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen
kertymäfunktio (eli x, kun N(x) = z).
R

= korrelaatiokerroin, joka määritellään seuraavasti:
R ¼ 0:03 ·

8
9
>
1 – e– 35 · PD
1 – e– 35 · PD >
>
>
>
>
þ
0:16
·
1
–
:
;
1 – e– 35
1 – e– 35

2.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä kullekin sellai
selle 147 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulle saamiselle pk-yrityk
seltä, joka täyttää 202 ja 217 artiklassa säädetyt vaatimukset,
voidaan laskea 153 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
3.
Kiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden osalta 1 kohdan
mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaa
tiokertoimella (R) 0,15.

4.
Jäljempänä olevien a–e alakohdan mukaisten hyväksyttä
vien uudistettavien vähittäisvastuiden osalta 1 kohdan mukaisen
korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoi
mella (R) 0,04.
Vastuut katsotaan uudistettaviksi vähittäissaamisiksi, jos ne täyt
tävät seuraavat edellytykset:

takaisinmaksujen mukaan laitoksen määrittämän limiitin
puitteissa. Nostamattomia lainoja voidaan pitää ehdoitta pe
ruutettavissa olevina, jos lainaehdoissa annetaan laitokselle
mahdollisuus peruuttaa ne kuluttajansuojaa koskevan lain
säädännön ja muiden säännösten asettamia rajoja noudatta
en;

c) yhden henkilön uusiutuvat vähittäisvastuut saavat olla enin
tään 100 000 euroa;
d) tämän kohdan mukaisen korrelaatiokaavan soveltaminen ra
joittuu salkkuihin, joiden tappio-osuuden volatiliteetti on
osoittautunut alhaiseksi keskimääräiseen tappio-osuuteen
verrattuna erityisesti alhaisilla PD-arvoilla;
e) vastuun määrittely uudistettavaksi vähittäisvastuuksi ei ole
ristiriidassa osa-salkun sisältämän riskin kanssa.

a) saamiset ovat yksityishenkilöiltä;
b) vastuut ovat uusiutuvia, vakuudettomia sekä välittömästi ja
ehdoitta laitoksen peruutettavissa siinä määrin kuin varoja ei
ole nostettu. Tässä yhteydessä uudistettaviksi vastuiksi katso
taan ne vastuut, joiden määrä vaihtelee asiakkaan nostojen ja

Edellä b alakohdasta poiketen vakuudettomuutta koskevasta
vaatimuksesta voidaan luopua sellaisten palkkatiliin liittyvien
luottojärjestelyjen osalta, joista on olemassa vakuus. Tässä ta
pauksessa vakuudesta takaisin perittyjä määriä ei oteta huomi
oon LGD-estimaatissa.
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Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uusiutuvien vä
hittäisvastuiden muodostamien osa-salkkujen tappio-osuuksien
suhteellista volatiliteettia sekä uudistettavien vähittäisvastuiden
koko salkkua ja niiden on myös jaettava eri jäsenvaltioissa tie
toja uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksien ominais
piirteistä.
5.
Jotta ostettuja saamisia voidaan pitää vähittäisvastuina, nii
den on täytettävä 184 artiklassa säädetyt vaatimukset ja seura
avat edellytykset:
a) laitos on ostanut saamiset ulkopuoliselta kolmannelta eikä
sen vastuisiin kyseiseltä velalliselta sisälly vastuita, joiden
alullepanija laitos itse on suoraan tai välillisesti;
b) myyjän ja velallisen on määritettävä ostettavat saamiset
markkinaperusteisesti. Sallittuja eivät ole yritysten väliset
myyntisaamiset eivätkä keskenään kauppaa käyvien yritysten
väliset saamiset, jotka liittyvät vastatileihin;
c) ostajana toimivalla laitoksella on oikeus saada kaikki ostet
tujen saamisten tuotot tai suhteellinen osuus tuotoista; ja
d) ostettujen saamisten muodostaman salkun on oltava riittävän
hajautettu.
6.
Ostettuja saamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä va
kuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksuky
vyttömyydestä aiheutuvien tappioiden ja laimentumisesta aiheu
tuvien tappioiden taikka molempien suuririskisimmälle osalle,
voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suu
ririskisimpinä positioina.
7.
Ostettujen vähittäissaamisten sammioihin, joiden osalta
ostajana toimivat luottolaitokset eivät pysty erottamaan kiinteis
tövakuudellisia vastuita ja ehdot täyttäviä uudistettavia vähittäis
vastuita muista vähittäisvastuista, on sovellettava riskipainofunk
tiota, joka tuottaa kyseisille vastuille korkeimmat omien varojen
vaatimukset.
155 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä oman pääoman
ehtoisille vastuille
1.
Laitosten on määritettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 koh
dassa säädettyjen menetelmien mukaan riskipainotettujen vas
tuueriensä yhteismäärä oman pääoman ehtoisille vastuille, lu
kuun ottamatta toisen osan mukaisesti vähennettyjä sijoituksia
tai sijoituksia, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa 48 ar
tiklan mukaisesti. Laitos voi soveltaa eri menetelmiä eri osake
salkkuihin, jos laitos itse käyttää sisäisiin riskinhallintatarkoituk
siin eri menetelmiä. Jos laitos käyttää eri menetelmiä, PD/LGDmenetelmän tai sisäisten mallien menetelmän valinta on tehtävä
johdonmukaisesti, mukaan lukien pitkällä aikavälillä asiaankuu
luvien oman pääoman ehtoisten sijoitusten sisäistä riskinvalvon
taa varten käytetyn menetelmän kanssa, eikä se saa määräytyä
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön perustuvien näkökoh
tien perusteella.
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Laitokset voivat käsitellä avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin
tehtäviä oman pääoman ehtoisia sijoituksia muiden luottovel
voitteisiin kuulumattomien omaisuuserien tapaan.
2.
Käytettäessä yksinkertaisen riskipainon menetelmää riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärä on laskettava kaavan mu
kaisesti:
riskipainotettujen
ä kunkin seuraavan ,
¼ RWvastuun
vastuuarvo
vastuuerien yhteismäärä
jossa
Riskipaino (RW) = 190 prosenttia riittävän hyvin hajautettuihin
salkkuihin sisältyville pääomavastuille.
Riskipaino (RW) = 290 prosenttia pörssilistatuille oman pää
oman ehtoisille vastuille.
Riskipaino (RW) = 370 prosenttia kaikille muille oman pää
oman ehtoisille vastuille.
Lyhyillä käteispositioilla ja kaupankäyntivarastoon kuulumatto
milla johdannaisinstrumenteilla voidaan nettouttaa samojen yk
sittäisten osakkeiden pitkiä positioita edellyttäen, että kyseisten
välineiden nimenomaisena tehtävänä on suojata nimettyjä oman
pääoman ehtoisia vastuita vielä vähintään vuoden ajan. Muita
lyhyitä positioita on käsiteltävä kuten pitkiä positioita, ja sovel
lettavaa riskipainoa on sovellettava kunkin position absoluutti
seen arvoon. Positioihin, joilla on maturiteettiero, on sovellet
tava 162 artiklan 5 kohdassa säädettyä yritysvastuiden menetel
mää.
Laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille vastuille
myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan 4 luvussa säädet
tyjen menetelmien mukaisesti.
3.
Käytettäessä PD-/LGD-menetelmää riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärä lasketaan 153 artiklan 1 kohdassa olevan
kaavan mukaisesti. Jos laitoksilla ei ole käytettävissä riittävästi
tietoja 178 artiklassa annetun maksukyvyttömyyden määritel
män käyttöä varten, riskipainoihin on sovellettava korotusker
rointa 1,5.
Yksittäisen vastuun tasolla kertoimella 12,5 kerrotun odotetun
tappion määrän ja riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
summa ei saa ylittää kertoimella 12,5 kerrottua vastuuarvoa.
Laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille
myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan 4 luvussa säädet
tyjen menetelmien mukaisesti. Suojauksen tarjoajaan kohdistu
valle vastuulle on annettava LGD-arvoksi 90 prosenttia. Hyvin
hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomavastuisiin liittyvien
vastuiden osalta voidaan käyttää 65 prosentin LGD-arvoa.
Näissä tapauksissa M on viisi vuotta.
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4.
Käytettäessä sisäisten mallien menetelmää riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärä on laitoksen tekemistä oman pää
oman ehtoisista vastuista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka
on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä las
kemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuot
tojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin
yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna kertoimella 12,5. Riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärä ei saa olla osakesalkun
tasolla pienempi kuin seuraavien yhteismäärä:

a) riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, joka vaaditaan
PD-/LGD-menetelmän mukaan; sekä

b) vastaava odotettujen tappioiden yhteismäärä kerrottuna ker
toimella
12,5.

3 Alajakso
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskeminen ostettujen saamisten
laimentumisriskille

157 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ostettujen
saamisten laimentumisriskille
1.
Laitosten on laskettava ostettujen yritys- ja vähittäissaa
misten laimentumisriskin riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrä 153 artiklan 1 kohdassa säädetyn kaavan mukaisesti.

2.
Laitosten on määritettävä riskiparametrit PD ja LGD 4
jakson mukaisesti.

3.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät on laskettava 165 ar
tiklan 1 kohdassa säädettyjen PD-arvojen ja 165 artiklan 2
kohdassa säädettyjen vastaavien LGD-arvojen perusteella.

Laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille
myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan.

156 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä muille
luottovelvoitteisiin kuulumattomille omaisuuserille
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä muille luottovelvoit
teisiin kuulumattomille omaisuuserille on laskettava seuraavan
kaavan mukaisesti:

L 176/101

Laitosten on määritettävä vastuuarvo 5 jakson mukaisesti.

4.
Sovellettaessa tätä artiklaa maturiteetin (M) arvo on yksi
vuosi.

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on vapautettava laitos ostet
tujen yritys- tai vähittäissaamisten laimentumisriskin riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärien laskemisesta ja tunnustami
sesta, jos laitos on osoittanut toimivaltaisten viranomaisten hy
väksymällä tavalla, että kyseiseen laitokseen liittyvä laimentumis
riski on vähäinen tämäntyyppisten vastuiden osalta.

3 Jakso
Odotetut tappiot
158 artikla

Riskipainotettujen
¼ 100 prosenttia vastuuarvosta,
vastuiden yhteismäärä
lukuun ottamatta seuraavia:

a) käteinen raha ja vastaavat erät sekä kultasaamisten takaamat
omissa holveissa säilytetyt tai allokoidut kultaharkot, jolloin
on sovellettava 0 prosentin riskipainoa;

b) kun saaminen on leasing-omaisuuserien jäännösarvo, jolloin
se lasketaan seuraavasti:

1
· 100 % · exposure value
t

jossa t on suurempi kuin 1 ja jäljellä olevan leasing-sopimuk
sen kauden kokonaisten vuosien määrää kuvaava lähin luku.

Kohtelu vastuutyypeittäin
1.
Laskettaessa odotettujen tappioiden yhteismäärää kuhun
kin vastuuseen on käytettävä samaa PD-, LGD- ja vastuuarvoa
kuin laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää
151 artiklan mukaisesti.

2.
Odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava arvo
paperistetuista vastuista 5 luvun mukaisesti

3.
Odotettujen tappioiden yhteismäärän on oltava nolla
147 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun vastuuryh
mään "muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat erät" kuuluvista
vastuista.

4.
Kun kyse on 152 artiklassa tarkoitetun yhteistä sijoitustoi
mintaa harjoittavan yrityksen (CIU) osuuksien tai osakkeiden
muodossa olevista vastuista, odotettujen tappioiden yhteismäärä
on laskettava tässä artiklassa säädettyjen menetelmien mukaises
ti.
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5.
Kun kyse on yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivas
tuista sekä vähittäisvastuista, odotettu tappio (EL) ja odotettujen
tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavien kaavojen mu
kaisesti:
Odotettu tappio ðELÞ ¼ PD ä LGD
Odotettujen tappioiden yhteismäärä= EL [kerrottuna] vastuu
arvolla.
Jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaattejaan, maksukyvyttö
mien vastuiden (PD = 100 %) EL-arvon on oltava ELBE, eli lai
toksen paras estimaatti maksukyvyttömän vastuun odotetulle
tappiolle 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti.
Edellä olevan 153 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltävien
vastuiden EL-arvo on 0 %.
6.
EL-arvot sellaisille erityisrahoitusvastuille, joiden riskipai
noja laskettaessa laitokset soveltavat 153 artiklan 5 kohdan
mukaisia menetelmiä, on määritettävä taulukon 2 mukaisesti.
Taulukko 2
Jäljellä oleva maturiteetti

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5

Alle 2,5 vuotta
Vähintään 2,5 vuotta

0%

0,4 %

2,8 %

8%

50 %

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8%

50 %

7.
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista vastuista,
joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan yk
sinkertaisen riskipainon menetelmää noudattaen, odotettujen
tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavan kaavan mukai
sesti:
Odotettujen tappioiden yhteismäärä ¼ EL · vastuuarvo

.EL-arvot ovat seuraavat:
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9.
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista sijoituk
sista, joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan
sisäisten mallien menetelmän mukaisesti, odotettujen tappioiden
yhteismäärän on oltava nolla.

10.
Odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava ostet
tujen saamisten laimentumisriskille seuraavien kaavojen mukai
sesti:
Odotettu tappio ðELÞ ¼ PD · LGD
Odotettujen tappioiden yhteismäärä ¼ EL · vastuuarvo:

159 artikla
Odotettujen tappioiden yhteismäärän käsittely
Laitosten on vähennettävä 158 artiklan 5, 6 ja 10 kohdan
mukaisesti laskettu odotettujen tappioiden yhteismäärä näihin
vastuisiin liittyvistä yleisistä ja erityisistä luottoriskioikaisuista
ja 34 ja 110 artiklan mukaisista muista arvonoikaisuista sekä
muista omien varojen vähennyksistä. Maksukyvyttömyyden yh
teydessä ostetuista, tase-eriin sisältyvistä saamisista saatuja alen
nuksia on käsiteltävä 166 artiklan 1 kohdan mukaisesti samalla
tavalla kuin erityisiä luottoriskioikaisuja. Maksukyvyttömiin vas
tuisiin liittyviä erityisiä luottoriskioikaisuja ei saa käyttää katta
maan muista vastuista aiheutuvaa odotettujen tappioiden yhteis
määrää. Kyseiseen laskelmaan ei saa sisällyttää arvopaperistettui
hin vastuisiin liittyvää odotettujen tappioiden yhteismäärää eikä
kyseisiin vastuisiin kohdistuvia yleisiä tai erityisiä luottoriskioi
kaisuja.

4 Jakso
PD, LGD ja maturiteetti
1 Alajakso
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuut

160 artikla
Odotettu tappio (EL) = 0,8 prosenttia riittävän hyvin hajautet
tuihin salkkuihin sisältyville pääomasijoituksille
Odotettu tappio (EL) = 0,8 prosenttia pörssilistatuille oman pää
oman ehtoisille sijoituksille
Odotettu tappio (EL) = 2,4 prosenttia kaikille muille oman pää
oman ehtoisille sijoituksille.
8.
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista vastuista,
joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan
PD/LGD-menetelmää noudattaen, odotettu tappio ja odotettujen
tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavien kaavojen mu
kaisesti:
Odotettu tappio ðELÞ ¼ PD · LGD
Odotettujen tappioiden yhteismäärä ¼ EL · vastuuarvo:

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD)
1.
Yritys- tai laitosvastuuseen liittyvän maksukyvyttömyyden
todennäköisyyden (PD) on oltava vähintään 0,03 prosenttia.

2.
Sellaisten ostettujen yrityssaamisten, joiden osalta laitos ei
pysty arvioimaan PD-lukuja tai sen PD-estimaatit eivät täytä 6
jaksossa asetettuja vaatimuksia, vastuita koskevat PD-luvut on
määritettävä seuraavien menetelmien mukaisesti:

a) ostettuja yrityssaamisia koskevien etuoikeudeltaan parempien
vaateiden PD-luku on laitoksen EL-estimaatti jaettuna kyseis
ten saamisten LGD-luvulla;

b) ostettuja yrityssaamisia koskevien etuoikeudeltaan huonom
pien vaateiden PD-luku on laitoksen EL-estimaatti;
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c) laitos, joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan
käyttää omia LGD-estimaattejaan yritysvastuisiin 143 artiklan
nojalla ja joka pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten
EL-estimaattinsa PD- ja LGD-estimaateiksi toimivaltaisen vi
ranomaisen luotettavana pitämällä tavalla, voi käyttää tämän
jakamisen tuloksena saatavaa PD-estimaattia.
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Laitos, joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan käyt
tää omia LGD-estimaattejaan yrityssaamisten laimentumisriskiin
143 artiklan nojalla, voi hyväksyä takauksen luonteisen luotto
suojan mukauttamalla PD-lukuja 161 artiklan 3 kohdan mukai
sesti.

161 artikla
3.
tia.

Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosent

4.
Laitokset voivat ottaa takauksen luonteisen luottosuojan
huomioon PD-luvussa 4 luvun säännösten mukaisesti. Laimen
tumisriskin osalta voidaan 201 artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitettujen luottosuojan tarjoajien lisäksi hyväksyä ostettujen
saamisten myyjä suojan tarjoajaksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) yrityksellä on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luot
toluokitus, jonka EPV katsoo vastaavan vähintään luotto
luokkaa 3 yritysvastuiden riskipainotuksesta annettujen 2
lukuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

b) kun kyseessä ovat laitokset, jotka laskevat riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteis
määrän IRB-menetelmän mukaisesti, yrityksellä ei ole viralli
sesti hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa
luottoluokitusta, mutta yritys on laitoksen sisäisesti luokitte
lema ja sen PD-luku vastaa hyväksyttyjen ulkoisten luotto
luokituslaitosten antamia luottoluokituksia, joiden EPV kat
soo vastaavan vähintään luottoluokkaa 3 yritysvastuiden ris
kipainotuksesta annettujen 2 lukuun sisältyvien sääntöjen
mukaisesti.

5.
Omia LGD-estimaattejaan käyttävät laitokset voivat hyväk
syä takauksen luonteisen luottosuojan mukauttamalla PD-luku
jaan 161 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6.
Ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskin PD-luvun on
oltava yhtä suuri kuin laimentumisriskin EL-estimaatti. Laitos,
joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan käyttää
omia LGD-estimaattejaan yritysvastuisiin143 artiklan nojalla ja
joka pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten laimentumisris
kin EL-estimaattinsa PD- ja LGD-luvuiksi toimivaltaisen viran
omaisen luotettavana pitämällä tavalla, voi käyttää tämän jaka
misen tuloksena saatavaa PD-estimaattia. Laitokset voivat ottaa
takauksen luonteisen luottosuojan huomioon PD-luvussa 4 lu
vun säännösten mukaisesti. Laimentumisriskin osalta voidaan
201 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen luottosuojan
tarjoajien lisäksi hyväksyä ostettujen saamisten myyjä suojan
tarjoajaksi, jos 4 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät.

7.
Poiketen siitä, mitä 201 artiklan 1 kohdan g alakohdassa
säädetään, yritykset, jotka täyttävät 4 kohdassa asetetut ehdot,
täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Tappio-osuus (LGD)
1.

Laitosten on käytettävä seuraavia LGD-arvoja:

a) ylimmän etuoikeusluokan vastuut, joilla ei ole hyväksyttävää
vakuutta: 45 %;

b) etuoikeudeltaan huonommat vastuut, joilla ei ole hyväksyt
tävää vakuutta: 75 %;

c) laitokset voivat hyväksyä vastikkeellisen tai takauksen luon
teisen luottosuojan LGD-arvossa 4 luvun mukaisesti;

d) katettuihin joukkovelkakirjalainoihin, joita voidaan kohdella
129 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisesti, voidaan soveltaa
LGD-arvoa, joka on 11,25 prosenttia;

e) ostetut ylimmän etuoikeusluokan yrityssaamiset, joiden
osalta laitos ei kykene määrittämään PD-lukuja tai sen PDestimaatit eivät täytä 6 jaksossa asetettuja vaatimuksia: 45 %;

f) ostetut etuoikeudeltaan huonommat yrityssaamiset, joiden
osalta laitos ei kykene määrittämään PD-lukuja tai sen PDestimaatit eivät täytä 6 jaksossa asetettuja vaatimuksia:
100 %;

g) ostettujen yrityssaamisten laimentumisriski: 75 %.

2.
Jos laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan
käyttää omia LGD-estimaattejaan yritysvastuisiin 143 artiklan
nojalla ja se pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten EL-esti
maattinsa PD- ja LGD-luvuiksi toimivaltaisen viranomaisen luo
tettavana pitämällä tavalla, se voi käyttää laimentumis- ja mak
sukyvyttömyysriskin osalta tämän jakamisen tuloksena saatavaa
LGD-estimaattia ostettuihin yrityssaamisiin.

3.
Jos laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan
käyttää omia LGD-estimaattejaan yritys-, laitos-, valtio- ja kes
kuspankkivastuisiin 143 artiklan nojalla, takauksen luonteinen
luottosuoja voidaan hyväksyä mukauttamalla PD- tai LGD-lukua
6 jaksossa määritettyjen vaatimusten mukaisesti ja toimivaltais
ten viranomaisten suostumuksella. Laitos ei saa soveltaa taattui
hin vastuisiin mukautettua PD- tai LGD-estimaattia, jos mukau
tettu riskipaino olisi pienempi kuin vastaava takaajaan kohdis
tuvan välittömän vastuun riskipaino.
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4.
Edellä 153 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen yritysten ta
pauksessa luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertailukelpoisen
välittömän vastuun LGD-luku on joko takaajaan tai vastapuo
leen kohdistuvan suojaamattoman sopimuksen LGD-luku riip
puen siitä, osoittavatko saatavilla olevat todisteet ja takauksen
rakenne palautettavan määrän riippuvan takaajan vai vastapuo
len taloudellisesta tilanteesta, jos takaaja ja vastapuoli molemmat
tulevat maksukyvyttömiksi suojatun liiketoimen voimassaolo
aikana.
162 artikla
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keskiarvo siten, että M-arvo on vähintään yksi vuosi, ja ma
turiteettia painotettaessa on käytettävä kunkin vastuun ni
mellisarvoa;
c) liitteessä II luetelluista kokonaan tai lähes kokonaan vakuu
dellisista johdannaissopimuksista ja kokonaan tai lähes ko
konaan vakuudelliseen limiittiluotonantoon (margin lending)
liittyvistä liiketoimista, jotka kuuluvat päänettoutussopimuk
sen soveltamisalaan, aiheutuviin vastuisiin sovellettava Marvo on sellaisten liiketoimien jäljellä olevien maturiteettien
painotettu keskiarvo, joissa M-arvo on vähintään 10 päivää;

Maturiteetti
1.
Laitosten, jotka eivät ole saaneet lupaa käyttää omia LGDlukujaan ja luottovasta-arvokertoimiaan yritys-, ja laitos-, valtioja keskuspankkivastuisiin, on sovellettava takaisinostotransakti
oista tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamisesta tai
-ottamisesta aiheutuviin vastuisiin 0,5 vuoden maturiteettiarvoa
(M) ja kaikkiin muihin vastuisiin 2,5 vuoden M-arvoa.

d) päänettoutussopimuksen soveltamisalaan kuuluvien takaisi
nostotransaktioiden taikka arvopaperien tai hyödykkeiden
lainaksiantamisen tai -ottamisen M-arvo on sellaisten liiketoi
mien jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo,
joissa M-arvo on vähintään 5 päivää. Maturiteettia painotet
taessa on käytettävä kunkin liiketoimen nimellisarvoa;

Toimivaltaisten viranomaisten on vaihtoehtoisesti osana 143 ar
tiklassa tarkoitettua lupaa päätettävä, onko laitoksen sovellettava
M-arvoa kuhunkin vastuuseen 2 kohdan mukaisesti.

e) kun kyse on laitoksesta, joka on saanut toimivaltaiselta vi
ranomaiselta 143 artiklan nojalla luvan soveltaa omia PDestimaattejaan ostettuihin yrityssaamisiin, nostettujen mää
rien M-arvo on ostettuihin saamisiin liittyvien vastuiden ma
turiteettien painotettu keskiarvo, siten että M-arvo on vähin
tään 90 päivää. Tätä samaa M-arvoa on sovellettava myös
sitoviin saamisten ostosopimuksiin (committed purchase fa
cility) kuuluviin nostamattomiin määriin, edellyttäen että jär
jestely sisältää tehokkaat kovenantit, ennenaikaisen kuoletuk
sen laukaisijat tai muut ominaisuudet, jotka suojaavat osta
vaa laitosta sellaisten tulevien saamisten laadun merkittävältä
heikkenemiseltä, jotka sen on ostettava järjestelyn voimassa
oloaikana. Mikäli tällaista tehokasta suojaa ei ole, nostamat
tomien määrien M-arvo lasketaan seuraavien tekijöiden sum
mana: pisin ostosopimuksen piiriin kuuluvien potentiaalisten
saamisten maturiteeteista ja ostosopimuksen jäljellä oleva
maturiteetti, siten että M-arvo on vähintään 90 päivää;

2.
Laitosten, jotka ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiselta
luvan soveltaa omia LGD-lukujaan ja luottovasta-arvokertoimi
aan yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuisiin 143 artiklan
nojalla, on laskettava kullekin vastuulle M-arvo tämän kohdan
a–e alakohdassa määritetyllä tavalla, jollei tämän artiklan 3–5
kohdasta muuta johdu. Lukuun ottamatta 384 artiklan 1 koh
dan tapauksia, joissa on käytettävä kyseisessä kohdassa erikseen
määriteltyä M-arvoa, M-arvo voi olla enintään viisi vuotta:
a) M-arvo lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti rahoitusväli
neelle, jonka kassavirta on ennalta tiedossa:

(

M ¼ max

1,min

(X

f) muille kuin tässä kohdassa mainituille rahoitusvälineille, tai
kun laitos ei pysty laskemaan M-arvoa a alakohdassa mää
ritetyllä tavalla, M-arvo on jäljellä oleva enimmäisaika (vuo
sia), jonka vastapuoli voi käyttää sopimusvelvoitteidensa täy
simääräiseen täyttämiseen, siten että M on vähintään yksi
vuosi;

))

t · CFt
t
X
,5
CFt
t

jossa CFt kuvaa rahavirtoja (pääoma, korot ja palkkiot), jotka
vastapuolen on sopimusperusteisesti maksettava hetkellä t;
b) päänettoutussopimuksen soveltamisalaan kuuluvien johdan
naisten M on vastuun jäljellä olevan maturiteetin painotettu

M ¼ min

8X
< EffectiveEEt
k

:

k

g) Kun kyse on laitoksista, jotka laskevat vastuuarvot käyttä
mällä 6 luvun 6 jaksossa esitettyä sisäisen mallin menetel
mää, M-arvo on laskettava käyttämällä seuraavassa esitettyä
kaavaa, kun kyse on vastuista, joihin ne soveltavat kyseistä
menetelmää ja joilla nettoutusryhmän pisimmälle päivätyn
sopimuksen maturiteetti on pidempi kuin yksi vuosi:

· Δtk · df tk · stk þ

X
k

X
k

EEtk · Δtk · df tk · ð1 – stk Þ

EffectiveEEtk · Δtk · df tk · stk

,5

9
=
;
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jossa
Stk

EEtk

= indikaattorimuuttuja (dummy), jonka arvo
tulevana ajanjaksona tk on 0, jos tk > 1 vuo
si, ja 1, jos tk ≤ 1;
= odotettu vastuu tulevaisuuden ajanjaksona tk;

EffectiveEEtk = efektiivinen odotettu vastuu tulevaisuuden
ajanjaksona tk;
df tk

= riskitön diskonttaustekijä tulevaisuuden ajan
jaksolle tk;

Δtk ¼ tk – tk–1 ;
h) laitos, joka laskee vastuun yksipuolisen arvonoikaisun (credit
valuation adjustment, CVA) käyttämällä sisäistä mallia, voi
toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää sisäisellä mallilla
estimoitua luoton efektiivistä duraatiota M-arvona.
Nettoutusryhmiin, joissa kaikkien sopimusten alkuperäinen
maturiteetti on alle vuoden, sovelletaan a alakohdassa olevaa
kaavaa, jollei 2 kohdasta muuta johdu;
i) kun kyse on laitoksista, jotka laskevat vastuuarvot käyttä
mällä 6 luvun 6 jaksossa esitettyä sisäisen mallin menetelmää
ja joilla on lupa käyttää sisäistä mallia kaupankäynnin koh
teena olevien vieraan pääoman ehtoisten positioiden erityis
riskin määrittämiseksi kolmannen osan IV osaston 5 luvun
mukaisesti, M-arvon on oltava 1 kaavassa, joka esitetään
153 artiklan 1 kohdassa, edellyttäen että laitos pystyy osoit
tamaan toimivaltaisille viranomaisille, että sen 383 artiklan
sisäinen malli kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pää
oman ehtoisten positioiden erityisriskille sisältää luottoluoki
tusmuutosten vaikutukset;

L 176/105

Lisäksi sellaisten hyväksyttävien lyhytaikaisten vastuiden M-arvo,
jotka eivät ole osa laitoksen vastapuolelle myöntämää jatkuvaa
rahoitusta, on vähintään yksi päivä. Hyväksyttäviin lyhytaikaisiin
vastuisiin sisältyvät

a) sellaiset laitosvastuut, jotka johtuvat valuutanvaihtoon liitty
vien velvoitteiden selvityksestä;

b) itsestään kuittaantuvat (self-liquidating) lyhytaikaiset ulko
maankaupan rahoitukseen liittyvät liiketoimet, jotka liittyvät
tavaroiden tai palveluiden vaihtoon ja joiden jäljellä oleva
maturiteetti on enintään yksi vuosi ja joita tarkoitetaan 4 ar
tiklan 1 kohdan 80 alakohdassa;

c) sellaisista arvopaperien ostojen ja myyntien selvityksistä ai
heutuvat vastuut, joissa tavanomainen toimitusaika on kaksi
pankkipäivää;

d) vastuut, jotka aiheutuvat sähköisesti siirrettävistä käteissuori
tuksista ja sähköisten maksutapahtumien selvityksestä sekä
etukäteen maksetuista kustannuksista, mukaan luettuina sel
laisista epäonnistuneista liiketoimista aiheutuvat tilinylitykset,
jotka eivät ylitä sovittua vähäistä kiinteää pankkipäivien mää
rää.

4.
Kun on kyse sellaisiin unioniin sijoittautuneisiin yrityksiin
liittyvistä vastuista, joiden konsolidoitu liikevaihto ja konsolidoi
dun taseen loppusumma on alle 500 miljoonaa euroa, laitokset
voivat päättää määrittää johdonmukaisesti M-arvon 1 kohdan
mukaisesti sen sijaan, että ne soveltaisivat 2 kohtaa. Laitokset
voivat korvata 500 miljoonan euron taseen loppusumman
1 000 miljoonan euron taseen loppusummalla, kun kyse on
sellaisista yrityksistä, jotka ensisijaisesti omistavat ja antavat
vuokralle asuinkiinteistöjä ilman keinottelutarkoitusta.

5.
j) sovellettaessa 153 artiklan 3 kohtaa M-arvo on luottoriskiltä
suojautumisen efektiivinen maturiteetti, mutta vähintään 1
vuosi.

Maturiteettieroja on käsiteltävä 4 luvussa säädetyllä tavalla.

2 Alajakso
Vähittäisvastuut

3.
Jos dokumentointi edellyttää päivittäistä nettoarvon tili
tystä ja uudelleenarvostamista ja sisältää säännöksiä, joiden no
jalla vakuus voidaan realisoida tai nettouttaa nopeasti maksuky
vyttömyystilanteessa tai silloin, kun nettoarvoa ei pystytä tilittä
mään, M-arvo on vähintään yksi päivä seuraaville:

1.

a) liitteessä II luetellut kokonaan tai lähes kokonaan vakuudel
liset johdannaissopimukset;

2.
Vastapuolten, tai mikäli luokitellaan vastuita, niin maksu
kyvyttömien vastuiden PD-luvun on oltava 100 prosenttia.

b) kokonaan tai lähes kokonaan vakuudellinen limiittiluoton
anto (margin lending);
c) takaisinostotransaktioihin tai arvopaperien tai hyödykkeiden
lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät liiketoimet.

163 artikla
Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD)
Vastuun PD:n on oltava vähintään 0,03 prosenttia.

3.
Ostettujen saamisten laimentumisriskin PD:n on oltava
yhtä suuri kuin laimentumisriskin EL-estimaatit. Jos laitos pystyy
jakamaan ostettujen saamisten laimentumisriskin EL-estimaat
tinsa PD- ja LGD-luvuiksi toimivaltaisten viranomaisten luotet
tavana pitämällä tavalla, se voi käyttää PD-estimaattia.
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4.
Takauksen luonteinen luottosuoja voidaan ottaa huomi
oon mukauttamalla PD-lukuja 164 artiklan 2 kohdan mukaises
ti. Laimentumisriskin osalta voidaan 201 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitettujen luottosuojan tarjoajien lisäksi hyväk
syä ostettujen saamisten myyjä suojan tarjoajaksi, jos 160 artik
lan 4 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät.

164 artikla
Tappio-osuus (LGD)
1.
Laitosten on tuotettava tappio-osuuksia (LGD) kuvaavat
estimaattinsa, jotka täyttävät 6 jaksossa asetetut vaatimukset ja
jotka edellyttävät toimivaltaisten viranomaisten 143 artiklan
mukaisesti myöntämää lupaa. Ostettujen saamisten laimentu
misriskin LGD-luku on 75 prosenttia. Jos laitos pystyy jakamaan
ostettujen saamisten laimentumisriskin EL-estimaattinsa PD- ja
LGD-luvuiksi luotettavalla tavalla, se voi käyttää omaa LGD-esti
maattiaan.

2.
Takauksen luonteinen luottosuoja voidaan hyväksyä mu
kauttamalla PD- ja LGD-estimaatteja yksittäisen vastuun tasolla
tai vastuiden ryhmässä (pool) 183 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan
vaatimusten mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten luvan mu
kaisesti. Laitos ei saa soveltaa taattuihin vastuisiin mukautettua
PD- tai LGD-estimaattia, jos mukautettu riskipaino olisi pie
nempi kuin vastaava takaajaan kohdistuvan välittömän vastuun
riskipaino.
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korottaa omalla alueellaan kiinteistövakuudellisille vastuille ase
tettuja vastuilla painotettuja keskimääräisiä LGD-vähimmäisluku
ja.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle kaikista
LGD-vähimmäislukuihin ensimmäisen alakohdan mukaisesti te
kemistään muutoksista, ja EPV:n on julkaistava nämä LGD-lu
vut.
6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia vahvis
taakseen edellytykset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on
otettava huomioon määrittäessään korkeampia LGD-vähimmäis
lukuja.
EPV toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
7.
Jäsenvaltion laitosten on sovellettava niitä korkeampia
LGD-vähimmäislukuja, jotka toisen jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset ovat määrittäneet alueellaan sijaitseville kiinteistö
vakuudellisille vastuille.
3 Alajakso

3.
Sovellettaessa 154 artiklan 2 kohtaa, 153 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettuun luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertai
lukelpoisen välittömän vastuun LGD-luku on joko takaajaan tai
vastapuoleen kohdistuvan suojaamattoman sopimuksen LGDluku riippuen siitä, osoittavatko saatavilla olevat todisteet ja
takauksen rakenne palautettavan määrän riippuvan takaajan
vai vastapuolen taloudellisesta tilanteesta, jos takaaja ja vasta
puoli molemmat tulevat maksukyvyttömiksi suojatun liiketoi
men voimassaoloaikana.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joihin
sovelletaan PD/LGD-menetelmää

165 artikla
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joihin sovelletaan
PD/LDG-menetelmää
1.
PD-luvut on määritettävä yritysvastuisiin sovellettavien
menetelmien mukaisesti.
Seuraavia PD-vähimmäislukuja on sovellettava:

4.
Kaikkien sellaisten asuinkiinteistövakuudellisten vähittäis
vastuiden, jotka eivät ole valtioiden takaamia, vastuilla paino
tettu keskimääräinen LGD-luku ei saa olla alle 10 prosenttia.

a) 0,09 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille si
joituksille, kun sijoitus on osa pitkäaikaista asiakassuhdetta;

Kaikkien liikekiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden, jotka ei
vät ole valtioiden takaamia, vastuilla painotettu keskimääräinen
LGD-luku ei saa olla alle 15 prosenttia.

b) 0,09 prosenttia muille kuin pörssilistatuille oman pääoman
ehtoisille sijoituksille, kun sijoituksen tuotto perustuu sään
nöllisiin, jaksottaisiin kassavirtoihin, jotka eivät johdu myyn
tivoitoista;

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on 101 artiklan nojalla
koottujen tietojen perusteella ja ottaen huomioon kiinteistö
markkinoiden tulevat kehitysnäkymät ja muut oleelliset tekijät
arvioitava säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa,
ovatko tämän artiklan 4 kohdassa esitetyt LGD-vähimmäisluvut
asianmukaisia niiden alueen asunto- tai liikekiinteistövakuudel
lisiin vastuisiin nähden. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tar
vittaessa rahoitusvakauteen liittyvien näkökohtien perusteella

c) 0,40 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille si
joituksille mukaan luettuina muut 155 artiklan 2 kohdassa
määritetyt lyhyet positiot;
d) 1,25 prosenttia kaikille muille oman pääoman ehtoisille si
joituksille mukaan luettuina muut 155 artiklan 2 kohdassa
määritetyt lyhyet positiot.
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2.
Riittävän hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyviin pää
omasijoituksiin liittyviin vastuisiin voidaan soveltaa 65 prosen
tin LGD-lukua. Kaikkiin muihin tällaisiin vastuisiin on sovellet
tava 90 prosentin LGD-lukua.

3.

L 176/107

6.
Ostettujen saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrää laskettaessa vastuuarvo on 1 kohdan mukaisesti mää
ritetty arvo, josta on vähennetty laimentumisriskiä koskevat
omien varojen vaatimukset ennen luottoriskin vähentämismene
telmien soveltamista.

Kaikkien vastuiden M-arvo on viisi vuotta.

5 Jakso
Vastuuarvo
166 artikla
Yritys-, laitos-, valtio-, keskuspankki- ja vähittäisvastuut
1.
Jollei muuta säädetä, taseeseen sisältyvien vastuiden vas
tuuarvon on oltava kirjanpitoarvo, joka on laskettu ottamatta
huomioon mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja.

Tätä sääntöä on sovellettava myös omaisuuseriin, joiden osto
hinta poikkeaa velkamäärästä.

Kun kyse on ostetuista omaisuuseristä, velkamäärän ja omai
suuserää ostettaessa laitoksen taseeseen kirjatun kirjanpitoarvon,
joka on jäljellä erityisten luottoriskioikaisujen soveltamisen jäl
keen, erotus on merkittävä alennukseksi, jos velkamäärä on
suurempi, ja preemioksi jos velkamäärä on pienempi kuin tasee
seen kirjattu määrä.

2.
Kun laitokset käyttävät takaisinostotransaktioissa tai arvo
paperien tai hyödykkeiden lainaksiantoon tai -ottoon liittyvissä
liiketoimissa päänettoutussopimuksia, vastuuarvo on laskettava
4 tai 6 luvun säännösten mukaisesti.

3.
Laitosten on laskiessaan vastuuarvoa lainojen ja talletusten
tase-erien nettouttamiselle sovellettava 4 luvussa säädettyjen me
netelmiä.

4.
Leasing-sopimusten vastuuarvo muodostuu diskontatuista
leasing-maksujen vähimmäismääristä. Leasing-maksujen vähim
mäismääriin sisältyvät leasing-kauden maksut, jotka vuokraajaa
vaaditaan tai voidaan vaatia maksamaan, mukaan luettuna mah
dollinen edullinen osto-optio (eli optio, jonka käyttäminen on
kohtuullisen varmaa). Jos muuta sopimuspuolta kuin vuokraajaa
voidaan vaatia suorittamaan leasing-vuokratun omaisuuserän
jäännösarvoon liittyvä maksu ja tämä maksuvelvoite täyttää
201 artiklan ehdot, jotka koskevat luottosuojan tarjoajien hy
väksyttävyyttä, sekä 213 artiklan mukaiset muiden takaustyyp
pien tunnistamisen vaatimukset, maksuvelvoite voidaan ottaa
huomioon takauksen luonteisena luottosuojana 4 luvun mukai
sesti.

5.
Liitteessä II luetelluille sopimuksille vastuuarvo on mää
ritettävä soveltaen 6 luvussa esitettyjä menetelmiä, ja mahdolli
sesti tehtyjä luottoriskioikaisuja ei saa ottaa huomioon.

7.
Kun vastuu muodostuu takaisinostotransaktioiden tai ar
vopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamisen ja -ottamisen,
pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonan
non yhteydessä myydyistä, vakuudeksi asetetuista tai lainatuista
arvopapereista tai hyödykkeistä, vastuuarvo on 24 artiklan mu
kaisesti määritetty arvopaperien tai hyödykkeiden arvo. Kun
sovelletaan 223 artiklassa esitettyä rahoitusvakuuksien kattavaa
menetelmää, vastuuarvoa on korotettava kyseisiin arvopaperei
hin tai hyödykkeisiin edellä mainitun artiklan mukaisesti sovel
tuvalla volatiliteettikorjauksella. Takaisinostotransaktioiden, ar
vopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamisen tai -ottamisen,
pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonan
non vastuuarvo voidaan määrittää joko 6 luvun tai 220 artiklan
2 kohdan mukaisesti.

8.
Seuraavien omaisuuserien vastuuarvo on laskettava kerto
malla sitoumukseen kuuluva nostamaton määrä luottovasta-ar
vokertoimella. Laitosten on käytettävä seuraavia luottovasta-ar
vokertoimia yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankki vastuisiin
151 artiklan 8 kohdan mukaisesti:

a) limiitillisiin luottosopimuksiin, jotka laitos voi peruuttaa eh
doitta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta tai jotka voi
vat peruuntua automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden
heikentymisen vuoksi, on sovellettava 0 prosentin luottovas
ta-arvokerrointa. Voidakseen soveltaa 0 prosentin luottovas
ta-arvokerrointa laitosten on tarkkailtava aktiivisesti vasta
puolen taloudellista asemaa, ja laitosten on pystyttävä sisäis
ten valvontajärjestelmiensä avulla välittömästi havaitsemaan
vastapuolen luottokelpoisuuden heikentyminen. Nostamatto
mia limiitillisiä luottosopimuksia voidaan pitää ehdoitta pe
ruutettavissa olevina, jos lainaehdoissa annetaan laitokselle
mahdollisuus peruuttaa ne kuluttajansuojalainsäädännön ja
muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti;

b) kun kyse on tavaroiden ja hyödykkeiden tuontiin ja vientiin
liittyvästä lyhytaikaisesta rahoituksesta, kuten rembursseista,
on sovellettava 20 prosentin luottovasta-arvokerrointa sekä
rahoituksen myöntävään että varmistavaan laitokseen;

c) kun kyse on sellaisista uusiutuvien ostettujen saamisten nos
tamattomista ostositoumuksista, jotka laitos voi peruuttaa
milloin vain ehdoitta ja ilman etukäteisilmoitusta tai jotka
voivat peruuntua automaattisesti, on sovellettava 0 prosentin
luottovasta-arvokerrointa. Voidakseen soveltaa 0 prosentin
luottovasta-arvokerrointa laitosten on tarkkailtava aktiivisesti
vastapuolen taloudellista asemaa, ja laitosten on pystyttävä
sisäisten valvontajärjestelmiensä avulla välittömästi havaitse
maan vastapuolen luottokelpoisuuden heikentyminen;
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d) muihin limiitillisiin luottosopimuksiin, velkasitoumusten liik
keeseenlaskujärjestelyihin (note issuance facilities, NIF) ja jat
kuviin luoton merkintäjärjestelyihin (revolving underwriting
facilities, RUF) on sovellettava 75 prosentin luottovasta-arvo
kerrointa;
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6 Jakso
IRB-menetelmää koskevat vaatimukset
1 Alajakso
Luottoluokitus

169 artikla
e) laitokset, jotka täyttävät 6 jaksossa määritetyt luottovastaarvokerrointen omien estimaattien käytön vaatimukset, voi
vat toimivaltaisten viranomaisten luvalla soveltaa luottovastaarvokerrointen omia estimaattejaan eri tuotetyyppeihin, jotka
mainitaan a–d alakohdassa.

9.
Kun sitoumus liittyy toisen sitoumuksen antamiseen, on
käytettävä pienempää kahdesta yksittäiseen sitoumukseen liitty
västä luottovasta-arvokertoimesta.

10.
Kun kyse on kaikista muista kuin 1–8 kohdassa maini
tuista taseen ulkopuolisista eristä, vastuuarvon on oltava seu
raava prosenttiosuus erän arvosta:

Yleiset periaatteet
1.
Kun laitos soveltaa useita luottoluokitusmenetelmiä, vasta
puolen tai liiketoimen luottoluokitusmenetelmän valinta on do
kumentoitava ja valinta on tehtävä asianmukaisesti ja riskiä vas
taavasti.

2.
Luokituskriteerejä ja -prosesseja on tarkasteltava säännölli
sesti, jotta voidaan varmistaa niiden asianmukaisuus suhteessa
nykyiseen salkkuun ja ulkoisiin olosuhteisiin.

3.
Jos laitos käyttää riskiparametrien suoria estimaatteja yk
sittäisiin vastapuoliin tai vastuisiin, niitä voidaan pitää jatkuvaan
luokitusasteikkoon sisältyvinä estimaatteina.

a) 100 prosenttia, jos erään liittyy korkea riski;
170 artikla
b) 50 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen riski;

c) 20 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen/alhainen riski;

d) 0 prosenttia, jos erään liittyy alhainen riski.

Tätä kohtaa sovellettaessa taseen ulkopuoliset erät on luokitel
tava liitteen I mukaisiin riskiluokkiin.

167 artikla
Oman pääoman ehtoiset vastuut
1.
Oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuarvo on vas
tuun kirjanpitoarvo, joka jää jäljelle erityisten luottoriskioikaisu
jen soveltamisen jälkeen.

2.
Taseen ulkopuolisten oman pääoman ehtoisten vastuiden
vastuuarvo on vastuun nimellisarvo, joka jää jäljelle, kun nimel
lisarvosta on vähennetty tämän vastuun erityiset luottoriskioi
kaisut.

168 artikla
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät
Muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien erien vastuuarvo on
vastuun kirjanpitoarvo, joka jää jäljelle erityisten luottoriskioi
kaisujen soveltamisen jälkeen.

Luottoluokituksen rakenne
1.
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuita koskevan
luottoluokituksen rakenteen on oltava seuraavien vaatimusten
mukainen:

a) luokitusjärjestelmässä on otettava huomioon vastapuoleen
liittyvän ja transaktion riskin ominaispiirteet;

b) luottoluokitukseen on sisällyttävä vastapuolten luokitusas
teikko, jonka perusteella määritetään yksinomaan vastapuo
len maksukyvyttömyyden riskiä. Vastapuolten luokitusastei
kossa on oltava vähintään seitsemän luokkaa velvoitteensa
hoitaville vastapuolille ja yksi luokka maksukyvyttömille vas
tapuolille;

c) laitoksen on dokumentoitava vastapuoliluokkien väliset suh
teet kunkin luokan maksukyvyttömyyden riskin tason mu
kaisesti ja kriteerit, joita on käytetty eroteltaessa maksuky
vyttömyyden riskitasoja eri luokkien välillä;

d) laitoksilla, joiden salkut ovat keskittyneet tietylle markkin
asegmentille ja maksukyvyttömyysriskin alueelle, on oltava
riittävästi vastapuoliluokkia mainitulla alueella, jotta vältetään
vastapuolten liian suuri keskittyminen tiettyyn luokkaan.
Merkittävä keskittyminen yhteen luokkaan on perusteltava
vankalla empiirisellä todistusaineistolla, joka osoittaa, että
vastapuoliluokka kattaa vain kapean PD-alueen ja että kaik
kien kyseiseen luokkaan kuuluvien vastapuolten maksukyvyt
tömyysriski mahtuu kyseiselle alueelle;
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e) jotta toimivaltainen viranomainen sallii omien LGD-estimaat
tien käytön omien varojen vaatimusten laskennassa, luotto
luokitukseen on sisällyttävä erillinen sopimustyyppien luoki
tusasteikko, joka yksinomaan ilmaisee liiketoimen LGD:n
ominaispiirteet. Sopimustyypin riskiluokan määritelmään on
sisällyttävä sekä kuvaus siitä, kuinka vastuut on luokiteltu,
että kuvaus kriteereistä, joilla eri luokkien sisältämät riskita
sot on määritelty;
f) merkittävä keskittyminen yhteen sopimustyypin riskiluok
kaan on perusteltava vankalla empiirisellä todistusaineistolla,
joka osoittaa, että sopimustyypin luokitteluasteikko kattaa
vain kapean LGD-alueen ja että kaikkien kyseiseen luokkaan
kuuluvien vastuiden riski sijoittuu kyseiselle alueelle.
2.
Laitosten, jotka käyttävät 153 artiklan 5 kohdan mukaisia
menetelmiä määrittäessään erityisrahoitukseen liittyvien vastui
den riskipainoja, ei tarvitse laatia vastapuolten luokitusasteikkoa,
jonka perusteella määritellään yksinomaan vastapuolten maksu
kyvyttömyysriski kyseisten vastuiden osalta. Kyseisillä laitoksilla
on oltava näitä vastuita varten vähintään neljä luokkaa velvoit
teensa hoitaville vastapuolille ja yksi luokka maksukyvyttömille
vastapuolille.
3.
Vähittäisvastuiden luottoluokituksen rakenteen on oltava
seuraavien vaatimusten mukainen:
a) luottoluokituksesta on käytävä ilmi sekä vastapuoleen että
liiketoimeen sisältyvä riski ja kaikki vastapuolen ja liiketoi
men asian kannalta merkitykselliset ominaispiirteet;
b) riskin eri tasot on luokiteltava siten, että tietyssä luokassa tai
ryhmässä on lukumääräisesti riittävästi vastuita sen varmis
tamiseksi, että tappioiden ominaispiirteet voidaan kvantifi
oida ja validoida tarkoituksenmukaisesti luokan tai ryhmän
tasolla. Vastuut ja vastapuolet on jaettava luokkiin tai ryh
miin siten, että vältetään liiallista keskittymistä;
c) prosessilla, jolla vastuut luokitellaan luokkiin ja ryhmiin, on
voitava erotella riskit tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmit
telemällä vastuut riittävän homogeenisiin ryhmiin, jotta tap
pioiden ominaispiirteiden tarkka ja johdonmukainen esti
mointi on mahdollista luokka- ja ryhmäkohtaisesti. Ostettu
jen saamisten luokituksen on vastattava myyjän luotonmy
öntökäytänteitä ja sen asiakkaiden heterogeenisuutta.
4.
Laitosten on otettava huomioon seuraavat riskitekijät ja
kaessaan vastuita luokkiin tai ryhmiin:
a) vastapuolen riskiominaisuudet;
b) transaktion riskin ominaispiirteet, mukaan luettuna tuotteen
tai vakuuden tyyppi tai molemmat. Laitosten on selvitettävä
erikseen tapaukset, joissa sama vakuus liittyy useaan vastuu
seen
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c) erääntyneisyys, paitsi jos laitos osoittaa toimivaltaista viran
omaista tyydyttävällä tavalla, että erääntyneisyys ei ole kysei
sen vastuun osalta olennainen riskitekijä.
171 artikla
Luokittelu luokkiin tai ryhmiin
1.
Laitoksella on oltava täsmälliset määritelmät, prosessit ja
kriteerit, joilla vastuut jaetaan luokkiin tai ryhmiin luottoluoki
tusmenetelmässä ja jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) luokkien ja ryhmien määritelmien ja kriteerien on oltava
riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne, joiden vastuulla luokitus
on, pystyvät johdonmukaisesti sijoittamaan samanlaisen ris
kiprofiilin omaavat vastapuolet ja sopimukset samaan luok
kaan tai ryhmään. Luokituksen on tapahduttava johdonmu
kaisesti eri toimialoilla, yksiköissä ja maantieteellisen sijain
nin mukaan;
b) luokitusprosessia koskevan dokumentaation on oltava sellai
nen, että kolmannet osapuolet ymmärtävät, kuinka vastuiden
luokittelu luokkiin ja ryhmiin on tehty, voivat itse luokitella
vastuita luokkiin ja ryhmiin sekä pystyvät arvioimaan luoki
tuksen asianmukaisuutta;
c) kriteerien on myös oltava johdonmukaisia laitoksen sisäisten
luotonantoohjeistuksen ja ongelmallisten vastapuolten ja so
pimusten käsittelyssä sovellettavien menettelyjen kanssa.
2.
Laitoksen on otettava huomioon kaikki asian kannalta
merkitykselliset tiedot, kun vastapuolia ja sopimuksia jaetaan
luokkiin tai ryhmiin. Tietojen on oltava ajantasaisia, ja laitoksen
on pystyttävä niiden avulla ennustamaan vastuun tulevaa kehi
tystä. Mitä vähemmän tietoja laitoksella on, sitä varovaisempi
sen on oltava jakaessaan vastuita vastapuolten tai sopimustyyp
pien riskiluokkiin tai ryhmiin. Jos laitos käyttää ulkopuolisen
tekemää luottoluokitusta ensisijaisena perusteena sisäisessä luot
toluokituksessa, sen on otettava huomioon myös muut asian
kannalta merkitykselliset tiedot.
172 artikla
Vastuiden luokitus
1.
Yritys-, laitos- valtio- ja keskuspankkivastuisiin sekä oman
pääoman ehtoisiin vastuisiin, kun laitos käyttää 155 artiklan 3
kohdassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää, liittyvien vastuiden
luokitus on tehtävä seuraavien kriteerien mukaisesti:
a) luoton myöntämisprosessissa jokainen vastapuoli on sijoitet
tava johonkin vastapuoliluokkaan;
b) niiden vastuiden osalta, joiden kohdalla laitos on saanut toi
mivaltaiselta viranomaiselta luvan käyttää omia LGD- ja luot
tovasta-arvokerroin (CF) -estimaattejaan 143 artiklan nojalla,
on osana luoton myöntämisprosessia sijoitettava jokainen
vastuu myös johonkin sopimustyypin riskiluokkaan;
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c) laitosten, jotka käyttävät 153 artiklan 5 kohdan mukaisia
menetelmiä määrittäessään erityisrahoitusvastuiden riskipai
noja, on sijoitettava kaikki kyseiset vastuut johonkin luok
kaan 170 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d) laitoksen on luokiteltava erikseen jokainen erillinen oikeus
henkilö, jolta sillä on saamisia. Laitoksella on oltava asian
mukaiset menettelyt käsitellessään yksittäisiä asiakkaita ja
asiakaskokonaisuuksia;

e) samaan vastapuoleen kohdistuvat erilliset vastuut on sijoitet
tava samaan vastapuoliluokkaan riippumatta yksittäisten lii
ketoimien luonteessa esiintyvistä eroista. Kuitenkin kun sa
man vastapuolen vastuut voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa
useisiin eri luokkiin, on sovellettava seuraavaa:

i) maariski, joka riippuu siitä, ovatko vastuut kotimaan- vai
ulkomaanvaluutan määräisiä;

ii) vastuuseen liittyvien takausten käsittely voi johtaa vasta
puoliluokittelun mukauttamiseen;
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b) Laitosten on arvioitava luokitukset vähintään kerran vuo
dessa ja korjattava luokitusta silloin, kun arvioinnin tulokset
eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta. Korkean riskin
vastapuolia ja ongelmallisia vastuita on tarkasteltava useam
min. Laitosten on luokiteltava vastapuoli tai vastuu uudel
leen, jos ne saavat käyttöönsä uutta olennaista tietoa;

c) Laitoksella on oltava toimiva prosessi, jolla hankitaan ja päi
vitetään merkityksellisiä tietoja, jotka koskevat vastapuolen
ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat PD-lukuihin, sekä tietoja,
jotka koskevat liiketoimen ominaispiirteitä ja vaikuttavat
LGD-lukuihin tai luottovasta-arvokertoimiin.

2.
Kun kyse on vähittäisvastuista, laitoksen on tarpeen mu
kaan arvioitava vähintään kerran vuodessa vastapuolten ja sopi
mustyyppien riskiluokkia ja korjattava luokitusta silloin, kun
arvioinnin tulokset eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta,
tai tarkasteltava kunkin nimetyn riskiryhmän tappioiden omi
naispiirteitä ja erääntyneisyyttä. Laitoksen on myös selvitettävä
vähintään kerran vuodessa kuhunkin ryhmään kuuluvien yksit
täisten vastuiden tila tarkastelemalla riittävän edustavaa otosta,
millä varmistetaan, että vastuut on jatkuvasti luokiteltu oikeaan
ryhmään, ja korjattava luokitusta silloin, kun arvioinnin tulokset
eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta.

iii) kuluttajansuojaa tai pankkisalaisuutta koskevassa lainsää
dännössä tai jossain muussa lainsäädännössä kielletään
asiakastietojen vaihto.

2.
Kun kyse on vähittäisvastuista, jokainen vastuu on sijoi
tettava johonkin luokkaan tai ryhmään osana luoton myöntä
misprosessia.

3.
Laitosten on luokkiin tai ryhmiin jakamisen yhteydessä
dokumentoitava tilanteet, joissa asiantuntija-arviot saattavat kor
vata luokitusprosessissa käytettäviä syötetietoja tai prosessin
mukaisia luokituksia, ja ilmoitettava henkilöt, jotka ovat vas
tuussa kyseisten poikkeusten hyväksymisestä. Laitosten on do
kumentoitava nämä poikkeustapaukset ja merkittävä muistiin
vastuulliset henkilöt. Laitosten on analysoitava niiden vastuiden
luokittelun onnistumista, joiden luokitus on perustunut luoki
tusprosessin sijaan asiantuntija-arvioon. Laitoksen on analysoi
tava asiantuntija-arvioin luokiteltuja vastuita myös erikseen jo
kaisen asiasta vastanneen henkilön osalta.

3.
EPV laatii niitä menetelmiä koskevat teknisten sääntelys
tandardien luonnokset, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset
arvioivat luokitusprosessin asianmukaisuutta ja riskien säännöl
listä ja riippumatonta arviointia.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

174 artikla
173 artikla

Mallien käyttö

Luokitusprosessin asianmukaisuus

Jos laitos käyttää tilastollisia malleja ja muita mekaanisia mene
telmiä luokitellessaan vastapuoliin tai sopimustyyppeihin liitty
viä vastuita luokkiin tai ryhmiin, seuraavien vaatimusten on
täytyttävä:

1.
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuisiin sekä oman
pääoman ehtoisiin vastuisiin, kun laitos käyttää 155 artiklan 3
kohdassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää, liittyvien vastuiden
luokitus on tehtävä seuraavien asianmukaisuutta koskevien kri
teerien mukaisesti:

a) sellaisen riippumattoman osapuolen, joka ei suoraan hyödy
luottopäätöksistä, on tehtävä tai hyväksyttävä luokitukset ja
säännölliset luokitusten arvioinnit;

a) mallilla on oltava hyvä ennustuskyky, eivätkä pääomavaa
timukset saa vääristyä mallin käytön vuoksi. Malliin syöte
muuttujien on muodostettava asianmukainen ja tehokas pe
rusta tuloksena syntyville ennusteille. Mallissa ei saa olla
merkittävää harhaa;
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b) laitoksella on oltava prosessi, jolla voidaan tarkastaa malliin
syötettävät tiedot ja muun muassa arvioida tietojen täsmälli
syyttä, kattavuutta ja asianmukaisuutta;

perusteella asetetaan estimaatit luokille, yksittäisille vastapuo
lille, vastuille tai ryhmille, sekä mallin estimoinnissa käyte
tyistä tietolähteistä;

c) mallin laadinnassa käytettävien tietojen on oltava edustava
otos laitoksen todellisista vastapuolista tai vastuista;

b) esitettävä mallin validoinnissa sovellettava perusteellinen ti
lastollinen prosessi (mukaan luettuna mallin testaaminen ha
vainnointijakson ulkopuolisella (out-of-time) ja havainnointi
aineiston ulkopuolisella (out-of-sample) aineistolla);

d) laitoksen on validoitava malli säännöllisesti ja samalla seu
rattava mallin toimivuutta ja vakautta, tarkasteltava mallin
määrittelyä ja testattava mallin tuottamia tuotoksia todellisiin
toteutumiin;

e) laitoksen on täydennettävä tilastollista mallia asiantuntija-ar
vioilla ja -valvonnalla, arvioitava malliin perustuvia luotto
luokituksia sekä varmistettava mallien asianmukainen käyttö.
Arviointimenettelyillä on pyrittävä löytämään mallin heikko
uksien aiheuttamia virheitä ja lieventämään niiden vaikutuk
sia. Asiantuntija-arvioissa on otettava huomioon kaikki asian
kannalta merkitykselliset tiedot, joita malli ei ota huomioon.
Laitoksen on dokumentoitava, kuinka asiantuntija-arviot ja
mallin tuottamat tulokset yhdistetään.

c) annettava tiedot olosuhteista, joiden vallitessa malli ei tuota
asianmukaisia tuloksia.
5.
Laitoksen on osoitettava toimivaltaista viranomaista tyy
dyttävällä tavalla, että tämän artiklan vaatimukset täyttyvät sil
loin, kun laitos on ostanut luottoluokituksen tai luottoluokituk
sessa käytettävän mallin kolmannelta osapuolelta, joka liikesala
isuuteen vedoten kieltää laitokselta pääsyn tai asettaa rajoituksia
laitoksen pääsylle kyseisessä luottoluokituksessa tai mallissa käy
tettäviin menetelmiin liittyviin tietoihin tai tällaisen järjestelmän
tai mallin kehittämisessä käytettyihin aineistoihin.
176 artikla
Tietojen kerääminen ja säilyttäminen

175 artikla

1.
Laitosten on kerättävä ja säilytettävä sisäisiä luokituksiaan
koskevat tiedot kahdeksannen osan vaatimusten mukaisesti.

Luottoluokitusmenetelmien dokumentointi
1.
Laitoksen on dokumentoitava luottoluokitusmenetelmi
ensä rakenne ja toiminnalliset yksityiskohdat. Dokumentaatiosta
on käytävä ilmi tässä jaksossa säädettyjen vaatimusten täyttämi
nen, ja siinä on käsiteltävä muun muassa salkun hajauttamista,
luokituskriteereitä, vastapuolia ja vastuita luokittelevien tahojen
vastuualueita, luokitusperusteiden arvioinnin toistuvuutta sekä
johdon suorittamaa luottoluokitusprosessin valvontaa.

2.
Kun kyse on yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivas
tuista sekä oman pääoman ehtoisista vastuista silloin, kun laitos
käyttää 155 artiklan 3 kohdassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää,
laitosten on kerättävä ja säilytettävä

2.
Laitoksen on dokumentoitava luokituskriteerien valinnassa
käytetyt perusteet ja valintaa tukenut analyysi. Laitoksen on
dokumentoitava kaikki riskiluokitusprosessissa tapahtuneet mer
kittävät muutokset; dokumentaatiosta on käytävä ilmi muutok
set, jotka on tehty riskiluokitusprosessiin toimivaltaisten viran
omaisten toteuttaman viimeisimmän arvioinnin jälkeen. Doku
mentaatio on laadittava myös luottoluokitusmenetelmän orga
nisoinnista, mukaan luettuina luokitusprosessin kulku ja sisäi
nen valvontarakenne.

b) ajankohdat, joina luokitukset tehtiin;

a) vastapuolten ja hyväksyttyjen takaajien täydelliset luokitus
historiat;

c) keskeiset tiedot ja menetelmät, joiden perusteella luokitus
tehtiin;
d) luokituksesta vastanneen henkilön nimi;
e) tunnistetiedot maksukyvyttömistä vastapuolista ja vastuista;

3.
Laitoksen on dokumentoitava myös sisäisesti käytettävät
maksukyvyttömyyden ja tappion määritelmät ja varmistettava,
että ne vastaavat tässä asetuksessa käytettäviä määritelmiä.

4.
Jos laitos käyttää luokitusprosessissa tilastollisia malleja,
sen on dokumentoitava mallien sisältämät menetelmät. Tässä
dokumentaatiossa on

a) annettava yksityiskohtaiset tiedot sovelletusta teoriasta, ole
tuksista ja matemaattisesta ja empiirisestä perustasta, joiden

f) kyseisten maksukyvyttömyyksien ajankohdat ja olosuhteet;
g) tiedot luokkakohtaisista PD-estimaateista ja toteutuneista
maksukyvyttömyysasteista sekä luokitusten siirtymistä (siirty
mämatriisit).
3.
Laitosten, jotka eivät käytä omia LGD- ja CF-estimaatte
jaan, on kerättävä ja säilytettävä tiedot, jotka koskevat toteutu
neiden LGD-lukujen vertailua 161 artiklan 1 kohdan mukaisiin
arvoihin, sekä toteutuneiden luottovasta-arvokerrointen vertailua
166 artiklan 8 kohdassa esitettyihin arvoihin.
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4.
Laitosten, jotka soveltavat omia LGD- ja CF-estimaattejaan,
on kerättävä ja säilytettävä seuraavat tiedot:
a) täydelliset historiatiedot sopimustyyppien luokituksista sekä
kuhunkin luokkaan liittyvistä LGD- ja CF-estimaateista;
b) ajankohdat, jona luokitukset tehtiin ja estimaatit laskettiin;
c) sopimustyyppien luokituksessa sekä LGD- ja CF-estimaattien
laskennassa käytetyt keskeiset aineistot ja menetelmät;
d) sen henkilön nimi, joka suoritti sopimustyypin luokituksen,
ja sen henkilön nimi, joka laati LGD- ja CF-estimaatit;
e) kuhunkin maksukyvyttömään vastuuseen liittyvä aineisto es
timoiduista ja toteutuneista LGD-luvuista ja luottovasta-arvo
kertoimista;
f) tiedot vastuun LGD-luvusta ennen ja jälkeen takauksen tai
luottojohdannaisen vaikutuksen arviointia niiden laitosten
osalta, jotka ottavat huomioon takausten tai luottojohdan
naisten luottoriskiä lieventäviä vaikutuksia LGD:ssa;
g) tiedot kunkin maksukyvyttömän vastuun aiheuttaman tap
pion osatekijöistä.
5.
Kun kyse on vähittäisvastuista, laitosten on kerättävä ja
säilytettävä seuraavat tiedot:
a) tiedot, joita käytetään sijoitettaessa vastuita luokkiin tai ryh
miin;
b) tiedot vastuiden ryhmä- tai luokkakohtaisista PD-, LGD- ja
CF-estimaateista;
c) tunnistetiedot maksukyvyttömistä vastapuolista ja vastuista;
d) kun kyse on laiminlyödyistä vastuista, tiedot luokista tai
ryhmistä, joihin vastuu oli sijoitettu maksukyvyttömyyttä
edeltäneen vuoden aikana, sekä toteutuneet LGD-luvut ja
luottovasta-arvokertoimet;

27.6.2013

2.
Laitoksen on tehtävä säännöllisesti luottoriskin stressitesti,
jolla arvioidaan tiettyjen erityisolosuhteiden vaikutusta luottoris
kin pääoman kokonaismäärää koskeviin vaatimuksiin. Laitoksen
on valittava käytettävä testi, jota viranomaisten tulee valvoa.
Testin on oltava tarkoituksenmukainen, ja siinä on tarkasteltava
vakavia mutta mahdollisia taloudellisen taantuman skenaarioi
den vaikutuksia. Laitoksen on arvioitava luottoluokkien siirty
miä stressitestin skenaarioissa. Valtaosan laitoksen kokonaisvas
tuista on sisällyttävä stressitestien kohteena oleviin salkkuihin.

3.
Laitosten, jotka soveltavat 153 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettua käsittelyä, on tarkasteltava osana toteuttamaansa stressi
testausta luottosuojan tarjoajien luottoluokituksen heikkenemi
sen vaikutusta, erityisesti kun kyse on sellaisista luottosuojan
tarjoajista, jotka eivät enää täytä hyväksyttävyyskriteereitä.

2 Alajakso
Riskien kvantifiointi

178 artikla
Vastapuolen maksukyvyttömyys
1.
Vastapuoli on katsottava maksukyvyttömäksi jommassa
kummassa tai molemmissa jäljempänä esitetyissä tilanteissa:

a) laitoksen arvion mukaan on todennäköistä, ettei vastapuoli
maksa luottovelvoitteitaan täysimääräisesti laitokselle, emoy
ritykselle tai sen tytäryrityksille ilman, että laitos turvautuu
toimiin, kuten vakuuden realisointiin;

b) vastapuolen olennaisen luottovelvoitteen hoitoon liittyvä
maksusuoritus laitokselle, emoyritykselle tai sen tytäryrityk
selle on ollut yli 90 päivää erääntyneenä. Toimivaltaiset vi
ranomaiset voivat korvata 90 päivän lukumäärän 180 päi
vällä asuinkiinteistövakuudellisten saamisten tai pk-yrityksiä
koskevien liikekiinteistövakuudellisten saamisten tapauksessa
vähittäisvastuuryhmässä sekä julkisyhteisöjä ja julkisoikeudel
lisia laitoksia koskevien saamisten tapauksessa. 180 päivän
lukumäärää ei sovelleta 127 artiklaa sovellettaessa.

Kun kyse on vähittäisvastuista, laitokset voivat soveltaa ensim
mäisen alakohdan a ja b alakohdassa esitettyä maksukyvyttö
myyden määritelmää pikemminkin yksittäisen luottojärjestelyn
tasolla kuin velallisen kokonaisvelvoitteisiin liittyen.

e) tiedot uudistettavien vähittäisvastuiden tappio-osuuksista.
177 artikla

2.
Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa on so
vellettava seuraavia menettelyjä:

Vakavaraisuuden arvioinnissa käytettävät stressitestit
1.
Laitoksella on oltava asianmukaiset prosessit stressitestien
hyödyntämiseksi vakavaraisuuden arviointia varten. Stressites
teillä on havaittava sellaiset mahdolliset tapahtumat tai tulevat
muutokset taloudellisessa toimintaympäristössä, jotka voivat vai
kuttaa epäsuotuisasti laitoksen luottoriskeihin, sekä arvioitava
laitoksen kykyä selviytyä näistä muutoksista.

a) kun kyse on tilinylityksistä erääntyneiden päivien laskenta
aloitetaan heti, kun vastapuoli on ylittänyt sovitun limiitin,
sovittu limiitti on alennettu nostettua määrää alhaisemmaksi
tai vastapuoli on nostanut varoja ilman lupaa, ja nostettu
määrä on huomattava;
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b) edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa sovitulla limiitillä tar
koitetaan mitä tahansa laitoksen määrittämää limiittiä, josta
se on ilmoittanut vastapuolelle;
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4.
Laitosten, jotka käyttävät ulkopuolisia aineistoja, jotka ei
vät ole yhdenmukaisia 1 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttö
myyden määritelmän kanssa, on tehtävä asianmukaiset mukau
tukset, jotta aineisto saadaan yleisesti ottaen vastaamaan mak
sukyvyttömyyden määritelmää.

c) kun kyse on luottokorteista, erääntyneiden päivien laskenta
aloitetaan päivänä, jona vähimmäissumma on maksettava;

d) erääntyneen luottovelvoitteen merkittävyyttä arvioidaan suh
teessa toimivaltaisen viranomaisen määrittelemään kynnys
arvoon. Tämän kynnysarvon on ilmaistava toimivaltaisen vi
ranomaisen kohtuullisena pitämää riskin tasoa;

e) laitoksilla on oltava dokumentoidut toimintatavat erääntynei
den päivien laskemiseksi, erityisesti kun kyse on järjestelyjen
uudelleenerääntymisestä ja pidennysten myöntämisestä,
muutoksista ja lykkäyksistä, uusimisista ja olemassa olevien
tilien nettouttamisesta. Näitä toimintatapoja on sovellettava
koko ajan johdonmukaisesti, ja niiden on oltava laitoksen
sisäisten riskienvalvontaprosessien ja päätöksentekoproses
sien mukaiset.

3.
Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa osoituksena epävar
masta takaisinmaksusta on pidettävä muun muassa seuraavia
seikkoja:

a) laitos lakkaa kerryttämästä luottovastuulle korkoa;

b) laitos tekee merkittävän luottoriskioikaisun vastuun syntymi
sen jälkeen havaitun merkittävän luoton laadun heikkenemi
sen jälkeen;

5.
Jos laitos katsoo, että aiemmin maksukyvytön vastuu ei
enää täytä maksukyvyttömyyden määritelmää, laitoksen on luo
kiteltava kyseinen vastapuoli tai sopimustyyppi johonkin mak
sukykyisten vastuiden luokkaan. Jos määritelmän mukainen
maksukyvyttömyys ilmenee myöhemmin, sitä pidettäisiin uu
tena maksukyvyttömyytenä.

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritellään kriteerit, joiden mukaisesti toimivaltaisen viran
omaisen on asetettava 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu kyn
nysarvo.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.
EPV antaa ohjeita tämän artiklan soveltamisesta. Ohjeet on
annettava asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaises
ti.

179 artikla
Estimaatteja koskevat yleiset vaatimukset

c) laitos myy luottovelvoitteen olennaisella luotosta johtuvalla
taloudellisella tappiolla;

d) laitos suostuu vastapuolen ahdingosta johtuvaan luottovel
voitteen uudelleenjärjestelyyn, joka todennäköisesti alentaa
vastuun arvoa pääoman, korkojen tai mahdollisten palkkioi
den olennaisen anteeksiannon tai lykkäyksen vuoksi. Kun
kyse on PD/LGD-menetelmällä arvioiduista oman pääoman
ehtoisista vastuista, tämä sisältää vaikeuksissa olevan yhtiön
oman pääoman uudelleenjärjestelyn;

e) laitos on hakenut vastapuolen konkurssiin tai vastaavaan
menettelyyn joko laitokselle itselleen, sen emoyritykselle tai
emoyrityksen tytäryritykselle olevasta vastapuolen luottovel
voitteesta;

f) vastapuoli on hakeutunut tai asetettu konkurssiin tai vastaa
vaan menettelyyn, joka johtaa siihen, että luottovastuun ta
kaisinmaksu laitokselle, sen emoyritykselle tai emoyrityksen
tytäryritykselle viivästyy tai peruuntuu.

1.
Laitosten on sovellettava seuraavia vaatimuksia kvantifioi
dessaan riskiparametreja, jotka liittyvät vastuiden luokitukseen
luokkiin ja ryhmiin:

a) laitoksen omia riskiparametrien (PD, LGD, CF ja EL) esti
maatteja määritettäessä on käytettävä kaikkia merkityksellisiä
aineistoja, tietoja ja menetelmiä. Estimaatit eivät saa perustua
pelkkiin asiantuntija-arvioihin, vaan ne on johdettava käyt
täen sekä aiempia ajanjaksoja koskevia kokemuksia että em
piiristä aineistoa. Estimaattien on oltava uskottavia ja perus
tuttava asiantuntevaan näkemykseen sekä kunkin riskipara
metrien olennaisiin tekijöihin. Mitä vähemmän tietoja laitok
sella on käytettävissään, sitä varovaisempi estimaatin on ol
tava;

b) laitoksen on pystyttävä selvittämään, missä määrin kukin
riskiparametriestimaatteihin vaikuttava tekijä selittää toteutu
neita maksukyvyttömyystapausten määriä, tappio-osuuksia ja
luottovasta-arvokertoimia tai tappioita käytettäessä EL-esti
maatteja. Laitoksen estimaattien on edustettava pitkän aika
välin kokemusta;
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c) on otettava huomioon kaikki muutokset luotonantokäytän
teissä tai saatavien perinnässä sovellettavissa prosesseissa tar
kasteluajanjaksoina, joita tarkoitetaan 180 artiklan 1 kohdan
h alakohdassa ja 2 kohdan e alakohdassa, 181 artiklan 1
kohdan j alakohdassa ja 2 kohdassa ja 182 artiklan 2 ja 3
kohdassa. Laitoksen estimaateissa on otettava huomioon tek
nisen kehityksen vaikutukset sekä uusi aineisto ja muu infor
maatio sitä mukaa kuin ne ovat saatavilla. Laitosten on tar
kasteltava estimaattejaan, kun uusia tietoja on saatavilla, kui
tenkin vähintään kerran vuodessa;
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d) laitoksella säilyy vastuu luottoluokitusmenetelmiensä asian
mukaisuudesta;

e) laitoksen henkilöstön on ymmärrettävä riittävän hyvin luot
toluokitusmenetelmiensä toiminta, ja sillä on oltava kyky
tehokkaasti valvoa ja tarkastaa luokitusprosessia.

180 artikla
d) estimoinnissa käytetyn aineiston on oltava edustava otos
vastuista, aineistoa koottaessa voimassa olleiden luottopolitii
kan ohjeistuksen sekä muiden oleellisten ominaisuuksien on
vastattava laitoksen vastuita ja ohjeistuksia. Tietojen taustalla
olevien taloudellisten olosuhteiden tai markkinaolosuhteiden
on vastattava nykyistä ja lähitulevaisuuden toimintaympäris
töä. Otokseen kuuluvien vastuiden lukumäärän ja määrälli
sessä arvioinnissa käytetyn ajanjakson on oltava riittävän
kattava, jotta laitos voi luottaa estimaattiensa tarkkuuteen
ja vankkuuteen;
e) kun kyse on ostetuista saamisista, estimaatteihin on sisällyt
tävä kaikki merkitykselliset tiedot, jotka ostavalla laitoksella
on käytettävissään saamisten laadusta, mukaan luettuina
myyjän, ostavan laitoksen tai ulkoisten tahojen tarjoama ai
neisto muista samankaltaisista saamisten ryhmistä. Ostavan
laitoksen on arvioitava kaikki myyjän toimittamat tiedot,
joita käytetään;
f) laitoksen on lisättävä estimaatteihinsa varovaisuusmarginaali,
jonka suuruus riippuu estimointivirheiden odotetusta vaihte
luvälistä. Silloin kun menetelmiä ja aineistoa ei pidetä riittä
vinä, odotettavissa olevavirhemarginaali on suurempi ja va
rovaisuusmarginaalin on oltava suurempi.
Jos laitokset käyttävät erilaisia estimaatteja riskipainojen lasken
taan ja sisäisiin tarkoituksiin, tämä on dokumentoitava ja tämän
on oltava perusteltua. Jos laitokset pystyvät osoittamaan toimi
valtaisille viranomaisilleen, että ennen 1 päivää tammikuuta
2007 kerättyihin tietoihin on tehty asianmukaiset mukautukset,
joilla ne saadaan yleisesti ottaen vastaamaan maksukyvyttömyy
den määritelmää, josta säädetään 178 artiklassa, tai tappion
määritelmää, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille
mahdollisuuden joustaa jossain määrin tietoja koskevien vaa
timusten soveltamisessa.
2.
Kun laitos käyttää tietoja, jotka on kerätty yhdessä useiden
laitosten kanssa, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) muiden ryhmään kuuluvien laitosten luottoluokitusmenetel
mien ja luottoluokituskriteerien on vastattava sen omia me
netelmiä ja kriteerejä;
b) ryhmän koostumuksen on vastattava riittävän hyvin salkkua,
johon ryhmästä kerättyä aineistoa sovelletaan;
c) laitoksen on käytettävä ryhmistä kerättyä aineistoa johdon
mukaisesti koko ajan estimaateissaan;

Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) estimaatteja
koskevat vaatimukset
1.
Kvantifioidessaan vastuiden luokkiin tai ryhmiin luokituk
sessa sovellettavia riskiparametreja laitosten on sovellettava seu
raavia vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti maksukyvyttömyy
den todennäköisyyden (PD) estimointia, kun kyse on yritys-,
laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuista sekä oman pääoman
ehtoisista sijoituksista, joissa laitos käyttää 155 artiklan 3 koh
dassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää:

a) laitosten on määritettävä vastapuoliluokkien PD-estimaatit
käyttäen vuosittaisen maksukyvyttömyysasteen pitkän aika
välin keskiarvoja. PD-estimaateissa, jotka koskevat korkean
velkaantumisasteen vastapuolia tai vastapuolia, joiden omai
suuseristä suurin osa on kaupankäynnin kohteena, on otet
tava huomioon omaisuuserien käyttäytyminen ajanjaksoina,
jolloin näiden volatiliteetteihin kohdistuu erityinen paine
(stressed volatilities);

b) kun kyse on ostetuista yrityssaamisista, laitokset voivat esti
moida EL:n vastapuoliluokille käyttäen vuosittaisen toteutu
neen maksukyvyttömyysasteen pitkän aikavälin keskiarvoja;

c) jos laitos määrittää ostettujen yrityssaamisten pitkän aikavä
lin keskimääräiset PD- ja LGD-estimaatit EL-estimaatin sekä
asianmukaisen PD- tai LGD-estimaatin avulla, kokonaistappi
oiden estimointiprosessin on täytettävä tässä osassa asetetut
PD- ja LGD-estimaatin määrittämistä koskevat yleiset vaa
timukset, ja lopputuloksen on oltava yhdenmukainen 181 ar
tiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyn LGD:n käsitteen
kanssa;

d) laitosten on käytettävä PD-estimaattien määrittämisessä ai
noastaan sellaisia menetelmiä, joiden käyttö perustuu asian
mukaiseen analyysiin. Laitosten on otettava huomioon asian
tuntija-arvioiden merkitys, kun yhdistetään eri menetelmillä
saatuja tuloksia ja tehdään eri menetelmien ja tietojen puut
teiden edellyttämiä mukautuksia;

e) jos laitos käyttää PD-estimaattien määrittelyssä tietoja sisäi
sistä maksukyvyttömyyshavainnoistaan, estimaateissa on
huomioitava luotonantostandardit sekä tiedot tuottaneen
luottoluokitusmenetelmän ja nykyisen luottoluokitusmenetel
män väliset erot. Jos luotonantostandardit tai luottoluokitus
menetelmät ovat muuttuneet, laitoksen on sisällytettävä PDestimaattiinsa suurempi varovaisuusmarginaali;
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f) jos laitos kuvaa sisäiset luokkansa ulkoisen luottoluokituslai
toksen (ECAI) tai vastaavan organisaation käyttämälle astei
kolle ja yhdistää ulkopuolisen organisaation luokille havaitun
maksukyvyttömyysasteen omiin luokkiinsa, laitoksen on ver
rattava sisäisiä luokituskriteereitään ulkopuolisen organisaa
tion käyttämiin luokituskriteereihin sekä verrattava yhteisten
vastapuolten sisäisiä ja ulkoisia luokituksia. On vältettävä
kuvaukseen (mapping) ja aineistoon liittyvää harhaa ja epä
johdonmukaisuuksia. Ulkoisen organisaation estimointiin
käyttämän aineiston kriteerien on kohdistuttava ainoastaan
maksukyvyttömyyden riskiin eikä liiketoimen ominaispiirtei
siin. Laitoksen analyysiin on sisällyttävä käytettyjen maksu
kyvyttömyyden määritelmien vertailu ottaen huomioon
178 artiklan vaatimukset. Laitoksen on dokumentoitava ku
vauksen perusteet;

g) jos laitos käyttää tilastollisia maksukyvyttömyyden ennustus
malleja, se voi määrittää luokkakohtaiset PD-estimaatit luo
kassa olevien yksittäisten vastapuolten maksukyvyttömyyden
todennäköisyyden estimaattien keskiarvona. Laitoksen on
noudatettava 174 artiklassa määritettyjä standardeja, jos se
käyttää maksukyvyttömyyden ennustemalleja;

h) riippumatta siitä, käyttääkö laitos PD-estimaatin määrittämi
sessä ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietolähteitä taikka kaik
kien edellä mainittujen yhdistelmää, ainakin yhden tietoläh
teen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähin
tään viisi vuotta. Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso
on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseinen ai
neisto on asian kannalta oleellista, on käytettävä pidempää
ajanjaksoa. Tämä kohta koskee myös PD/LGD-menetelmän
soveltamista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Laitosten,
jotka eivät ole saaneet toimivaltaiselta viranomaiselta 143 ar
tiklan nojalla lupaa käyttää omia LGD- tai CF-estimaattejaan,
voivat IRB-menetelmään siirtyessään käyttää toimivaltaisten
viranomaisten luvalla oleellista aineistoa kahden vuoden ajal
ta. Ajanjaksoa pidennetään vuosittain yhdellä vuodella, kun
nes oleellista aineistoa on käytettävissä viiden vuoden ajalta.

2.

Vähittäisvastuisiin on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

a) laitosten on määritettävä vastapuoliluokille tai -ryhmille PDestimaatit käyttäen vuosittaisen maksukyvyttömyysasteen pit
kän aikavälin keskiarvoja;

b) PD-estimaatit voidaan määrittää myös kokonaistappioiden
estimaatin ja asianmukaisten LGD-estimaattien perusteella;

c) laitosten on pidettävä sisäistä aineistoa ensisijaisena jakaes
saan vastuita luokkiin ja ryhmiin, joista estimoidaan tappion
ominaispiirteet. Laitokset voivat käyttää määrittämisessä ul
koisia tietoja (mukaan luettuina yhdistetyt tiedot) tai tilastol
lisia malleja, edellyttäen että molempien seuraavien kohtien
välillä on kiinteä yhteys:
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i) prosessi, jota laitos soveltaa jakaessaan vastuita luokkiin
tai ryhmiin, ja ulkoisen tietolähteen soveltama prosessi; ja

ii) laitoksen sisäinen riskiprofiili ja ulkoisten tietojen koostu
mus;

d) jos laitos määrittää vähittäisvastuiden pitkän aikavälin keski
määräiset PD- ja LGD-estimaatit kokonaistappioiden estimaa
tin sekä asianmukaisen PD- tai LGD-estimaatin avulla, koko
naistappioiden estimointiprosessin on täytettävä tässä osassa
asetetut PD- ja LGD-estimaatin määrittämistä koskevat yleiset
vaatimukset, ja lopputuloksen on oltava yhdenmukainen
181 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritetyn LGD:n kä
sitteen kanssa;

e) riippumatta siitä, käyttääkö laitos tappioiden ominaispiirtei
den estimoinnissa ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietoläh
teitä tai näiden kolmen yhdistelmää, ainakin yhden tietoläh
teen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähin
tään viisi vuotta. Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso
on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset aineis
tot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä tätä
pidempää ajanjaksoa. Laitos voi antaa aiempia ajanjaksoja
koskeville aineistoille pienemmän painoarvon, jos tuoreem
mat aineistot antavat tarkemman ennusteen tappioiden mää
rästä. Laitokset voivat IRB-menetelmään siirtyessään käyttää
toimivaltaisten viranomaisten luvalla oleellista aineistoa kah
den vuoden ajalta. Ajanjaksoa pidennetään vuosittain yhdellä
vuodella, kunnes oleellisia aineistoja on käytettävissä viiden
vuoden ajalta;

f) laitosten on tunnistettava riskiparametrien odotetut muutok
set luottovastuiden voimassaolon aikana (ajallinen riippu
vuus) ja analysoitava niitä.

Ostettuihin vähittäissaamisiin laitokset voivat soveltaa ulkoisia ja
sisäisiä aineistoja. Laitosten on käytettävä vertailukohteina kaik
kia merkityksellisiä tietolähteitä.

3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään

a) perusteet, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voi
vat myöntää 1 kohdan h alakohdassa ja 2 kohdan e ala
kohdassa tarkoitetut luvat;

b) menetelmät, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten
on arvioitava menetelmiä, joita laitos käyttää PD-estimaattien
määrittämiseksi 143 artiklan nojalla.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
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kunkin vastuun tuottama odotettu tappio (paras estimaatti
tappiolle) ja näiden yhteismäärä ottaen huomioon vallitsevat
taloudelliset olosuhteet, vastuun tilan ja estimaattinsa tappio
asteen kasvusta, joka johtuu mahdollisista uusista odottamat
tomista tappioista perintäkaudella, eli kaudella, joka syntyy
maksukyvyttömyyden toteamisen ja vastuun lopullisen reali
soinnin välisestä ajanjaksosta;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/
2010 10–14 artiklan mukaisesti.
181 artikla
Laitoksen omia LGD-estimaatteja koskevat vaatimukset
1.
Laitosten on sovellettava seuraavia laitoksen omia LGDestimaatteja koskevia vaatimuksia kvantifioidessaan riskipara
metreja vastuiden luokkiin tai ryhmiin luokitusta varten:
a) laitosten on estimoitava sopimustyyppien riskiluokka- tai
-ryhmäkohtaiset LGD-parametrit keskimääräisten riskiluokit
tain tai ryhmittäin toteutuneiden LGD-parametrien perus
teella käyttäen kaikkia tietolähteissä havaittuja maksukyvyt
tömyystapauksia (maksukyvyttömyydellä painotettu keski
arvo);
b) laitosten on käytettävä LGD-estimaatteja, jotka ovat asianmu
kaisia talouden laskusuhdanteessa, jos ne tuottavat varovai
semman lopputuloksen kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Jos
luottoluokitusmenetelmän odotetaan tuottavan pitkällä aika
välillä samalla tasolla pysyviä, toteutuneita LGD-lukuja luo
kittain tai ryhmittäin, laitosten on mukautettava riskipara
metrien estimaattejaan ryhmittäin tai luokittain rajoittaakseen
talouden laskusuhdanteen pääomavaikutusta;
c) laitosten on harkittava, onko vastapuoleen liittyvä riski riip
puvuussuhteessa vakuuteen tai vakuuden asettajaan liittyvään
riskiin. Tapauksiin, joissa riippuvuussuhde on vahva, on suh
tauduttava varovaisuudella;
d) jos kyseessä oleva vastuu ja vakuus ovat eri valuutan mää
räisiä, niihin on suhtauduttava varovaisuudella laitoksen laa
tiessa LGD-arviota;
e) jos vakuudet otetaan LGD-estimaateissa huomioon, estimaa
tit eivät saa perustua yksinomaan vakuuden arvioituun mark
kina-arvoon. LGD-estimaatteja laadittaessa on otettava huo
mioon se, että laitokset eivät mahdollisesti saa vakuutta pi
kaisesti hallintaansa ja pysty realisoimaan sitä nopeasti;
f) jos LGD-estimaateissa otetaan huomioon vakuuden olemas
saolo, laitosten on määritettävä vakuuksien hallinnalle, oike
usvarmuudelle ja riskienvalvonnalle sisäisiä vaatimuksia,
jotka vastaavat yleisesti 4 luvun 3 jaksossa asetettuja vaa
timuksia;
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i) jos maksamattomat myöhässä olevat palkkiot on kirjattu
laitoksen tuloslaskelmaan, ne on lisättävä laitoksen vastuun
ja tappion arvioihin;
j) kun kyse on yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuista,
LGD-estimaattien on perustuttava vähintään yhden tietoläh
teen osalta vähintään viiden vuoden ajalta kerättyihin aineis
toihin, ja kyseistä havainnointijaksoa on pidennettävä vuosit
tain yhdellä vuodella käyttöönotosta lähtien, kunnes se on
vähintään seitsemän vuotta. Jos käytettävissä oleva havain
nointijakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja
kyseiset aineistot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on
käytettävä pidempää ajanjaksoa.
2.

Kun kyse on vähittäisvastuista, laitokset voivat

a) määrittää LGD-estimaatit toteutuneiden tappioiden ja asian
mukaisten PD-estimaattien perusteella;
b) ottaa tulevat nostot huomioon joko luottovasta-arvokertoi
missaan tai LGD-estimaateissaan;
c) soveltaa ostettuihin vähittäissaamisiin ulkoisia ja sisäisiä ai
neistoja LGD-estimaattien määrittämiseksi.
Kun kyse on vähittäisvastuista, LGD-estimaattien on perustut
tava vähintään viiden vuoden ajalta kerättyihin aineistoihin. Lai
tos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville aineistoille pienem
män painoarvon, jos tuoreemmat aineistot antavat tarkemman
ennusteen tappio-osuuden määrästä. Laitokset voivat IRB-mene
telmään siirtyessään käyttää toimivaltaisten viranomaisten lu
valla oleellista aineistoa kahden vuoden ajalta. Ajanjaksoa piden
netään vuosittain yhdellä vuodella, kunnes oleellista aineistoa on
käytettävissä viiden vuoden ajalta.
3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään
a) 1 kohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonne,
vakavuus ja kesto;

g) jos laitokset ottavat huomioon vakuudet määrittäessään vas
tapuoliriskin vastuuarvoa 6 luvun 5 tai 6 jakson mukaisesti,
niin määriä, jotka odotetaan saatavan perityksi tällaisesta
vakuudesta, ei saa ottaa huomioon LGD-estimaateissa;

b) perusteet, joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi
sallia laitoksen käyttää IRB-menetelmään siirtyessään 3 koh
dan nojalla merkityksellisiä aineistoja kahden vuoden ajalta.

h) kun kyse on vastapuolten vastuista, jotka ovat jo maksuky
vyttömiä, laitosten on parhaan kykynsä mukaan arvioitava

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/
2010 10–14 artiklan mukaisesti.

182 artikla
Laitoksen omia CF-estimaatteja koskevat vaatimukset
1.
Laitosten on sovellettava seuraavia laitoksen omia CF-esti
maatteja koskevia erityisvaatimuksia kvantifioidessaan riskipara
metreja vastuiden luokkiin tai ryhmiin luokitusta varten:

a) laitosten on estimoitava luottovasta-arvokertoimet sopimus
tyyppien riskiluokittain tai -ryhmittäin maksukyvyttömyy
dellä painotettuna keskiarvona luokittain tai ryhmittäin to
teutuneiden luottovasta-arvokerrointen perusteella käyttäen
kaikkia havaittuja maksukyvyttömyystapauksia eri tietoläh
teistä;

b) laitosten on käytettävä CF-estimaatteja, jotka ovat asianmu
kaisia talouden laskusuhdanteessa, jos ne tuottavat varovai
semman lopputuloksen kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Jos
luottoluokitusmenetelmän odotetaan tuottavan pitkällä aika
välillä samalla tasolla pysyviä, toteutuneita CF-lukuja luokit
tain tai ryhmittäin, laitosten on mukautettava riskiparamet
rien estimaattejaan ryhmittäin tai luokittain rajoittaakseen
talouden laskusuhdanteen pääomavaikutusta;

c) laitosten CF-estimaateissa on otettava huomioon vastapuolen
mahdolliset lisänostot maksukyvyttömyyden ilmenemiseen
saakka ja sen jälkeen. CF-estimaattiin on sisällyttävä suu
rempi varovaisuusmarginaali, jos maksukyvyttömyystiheyden
ja luottovasta-arvokertoimen suuruuden välillä voidaan koh
tuudella olettaa olevan vahva positiivinen korrelaatio;

d) laitosten on CF-estimaatteja määrittäessään otettava huomi
oon tilien valvontaan ja maksujen käsittelyyn liittyvät erityi
set menettelynsä ja strategiansa. Laitosten on myös harkitta
va, kuinka kykeneviä ja halukkaita ne ovat estämään lisänos
tot, kun tapahtuu kovenanttien rikkoutumista tai ilmenee
muita teknisiä maksukyvyttömyystapahtumia, mikä ei vielä
merkitse maksukyvyttömyyttä;
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2.
Kun kyse on yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuis
ta, CF-estimaattien on perustuttava ainakin yhden tietolähteen
osalta vähintään viiden vuoden ajalta kerättyihin aineistoihin, ja
kyseistä aikarajaa on pidennettävä vuosittain yhdellä vuodella
estimaatin käyttöönotosta lähtien, kunnes se on vähintään seit
semän vuotta. Jos käytettävissä oleva havainnointijakso on jon
kin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset aineistot ovat
asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjak
soa.

3.
Kun kyse on vähittäisvastuista, laitokset voivat ottaa tule
vat nostot huomioon joko luottovasta-arvokertoimissaan tai
LGD-estimaateissaan.

Kun kyse on vähittäisvastuista, CF-estimaattien on perustuttava
vähintään viiden vuoden ajalta kerättyihin aineistoihin. Poiketen
siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, laitos voi antaa
aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon,
jos tuoreemmat tiedot antavat tarkemman ennusteen nostetta
vista määristä. Laitokset voivat IRB-menetelmään siirtyessään
käyttää toimivaltaisten viranomaisten luvalla merkityksellisiä tie
toja kahden vuoden ajalta. Ajanjaksoa pidennetään vuosittain
yhdellä vuodella, kunnes oleellista aineistoa on käytettävissä vii
den vuoden ajalta.

4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään

a) 1 kohdassa tarkoitetun talouden laskusuhdanteen luonne,
vakavuus ja kesto;

b) perusteet, joiden mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi
sallia laitoksen käyttää IRB-menetelmää ensimmäistä kertaa
soveltaessaan merkityksellisiä tietoja kahden vuoden ajalta.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

183 artikla
e) laitoksilla on oltava asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt,
joilla seurataan sopimuksiin liittyviä määriä, nostettuja mää
riäsi suhteessa limiitteihin sekä nostettujen määrien muutok
sia vastapuolittain ja luokittain. Laitoksen on pystyttävä seu
raamaan nostettuja määriä päivittäin;

f) jos laitokset käyttävät erilaisia CF-estimaatteja riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärän laskentaan ja sisäisiin tarkoi
tuksiin, tämä on dokumentoitava ja tämän on oltava perus
teltua.

Vaatimukset laitoksen omia LGD-estimaatteja hyödyntäviin
yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuisiin sekä
vähittäisvastuisiin liittyvien takausten ja
luottojohdannaisten vaikutusten arviointia varten
1.
Hyväksyttäviin takaajiin ja takauksiin on sovellettava seu
raavia vaatimuksia:

a) laitoksilla on oltava selvästi määritellyt kriteerit sille, minkä
tyyppisiä takaajia ne hyväksyvät laskettaessa riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärää;
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b) hyväksyttyihin takaajiin on sovellettava vastapuolten tapaan
171, 172 ja 173 artiklan mukaisia sääntöjä;

c) takauksesta on laadittava asiakirja, takaaja ei saa kyetä mitä
töimään takausta, takauksen on oltava voimassa, kunnes
kaikki velvoitteet on täytetty täysimääräisesti (takauksen
määrän ja takauksen keston puitteissa), ja takauksen on ol
tava takaajan osalta lainmukaisesti täytäntöönpanokelpoinen
sillä lainkäyttöalueella, jossa takaajalla on ulosmittauskel
poista varallisuutta ja jossa tuomio voidaan panna täytän
töön. Ehdolliset takaukset, joihin sisältyy ehtoja, joiden mu
kaan takaaja ei ole välttämättä velvoitettu suorituksiin, voi
daan hyväksyä toimivaltaisten viranomaisten luvalla. Luoki
tuskriteereissä on otettava asianmukaisesti huomioon riskin
mahdollinen lievempi väheneminen.

2.
Laitoksella on oltava selvästi määritellyt kriteerit, joilla
mukautetaan luokkia, ryhmiä tai LGD-estimaatteja sekä vähit
täissaamisten ja hyväksyttävien ostettujen saamisten osalta vas
tuiden luokitusta riskiluokkiin tai -ryhmiin, jotta takausten vai
kutus riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskentaan
voidaan ottaa huomioon. Näiden kriteerien on oltava 171,
172 ja 173 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisia.

Kriteerien on oltava uskottavia ja perustuttava asiantuntevaan
näkemykseen. Niillä on pystyttävä arvioimaan takaajan kykyä
ja halukkuutta täyttää takaukseen liittyvät velvoitteet, takaajan
suorittamien maksujen todennäköistä ajankohtaa, takaajan vel
voitteidentäyttökyvyn yhteyttä vastapuolen takaisinmaksuky
kyyn sekä sitä, missä määrin vastapuoleen kohdistuu jäännös
riskiä.

3.
Takauksille tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia on sovel
lettava myös yhteen riskikohteeseen perustuviin luottojohdan
naisin (single name -luottojohdannaisiin). Mikäli suojattava
omaisuus ja luottojohdannaisen referenssiomaisuus tai omai
suuserä, jota käytetään määritettäessä, onko maksuvelvollisuu
den laukaiseva tapahtuma sattunut, poikkeavat toisistaan, on
sovellettava 216 artiklan 2 kohdan mukaisia vaatimuksia. Kun
kyse on vähittäisvastuista ja hyväksyttävistä ostetuista saamisista,
tämän kohdan säännöksiä on sovellettava luokiteltaessa vastuita
riskiluokkiin tai -ryhmiin.

Kriteereissä on käsiteltävä luottojohdannaisen maksujärjestelyä
ja arvioitava varovasti vaikutusta, joka sillä on palautusten mää
rän ja ajankohtaan. Laitoksen on arvioitava, missä määrin
muuntyyppisiä jäännösriskejä esiintyy.

4.
Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa asetettuja vaatimuksia ei sovel
leta takauksiin, joiden myöntäjinä ovat laitokset, valtiot tai kes
kuspankit taikka yritykset, jotka täyttävät 201 artiklan 1 kohdan
g alakohdassa säädetyt vaatimukset, jos laitos on saanut 148 ja
150 artiklan nojalla luvan soveltaa standardimenetelmää kysei
siltä yhteisöiltä oleviin vastuisiin. Tässä tapauksessa on sovellet
tava 4 luvun mukaisia vaatimuksia.
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5.
Kun kyse on vähittäisvastuiden takauksista, 1, 2 ja 3 koh
dassa asetettuja vaatimuksia on sovellettava myös sijoitettaessa
vastuita luokkiin tai ryhmiin sekä määritettäessä PD-estimaattia.

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaiset vi
ranomaiset voivat antaa luvan ehdollisten takausten hyväksymi
seen.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

184 artikla
Ostettuja saamisia koskevat vaatimukset
1.
Laitosten on kvantifioidessaan luokka- ja ryhmäkohtaisia
riskiparametreja, joita sovelletaan ostettuihin saamisiin, varmis
tettava 2–6 kohdassa asetettujen vaatimusten täyttyminen.

2.
Sopimuksen rakenteella on varmistettava, että laitoksella
on kaikissa ennakoitavissa olosuhteissa todellinen omistusoikeus
ja määräysvalta kaikkiin saamisista saataviin rahasuorituksiin.
Kun vastapuoli suorittaa maksuja suoraan myyjälle tai hallinnoi
jalle, laitoksen on säännöllisesti todennettava, että maksut väl
tetään täysimääräisinä ja sopimuksen ehtojen mukaisesti. Laitok
sella on oltava menettelyt, joilla varmistetaan, että saamisten ja
käteissuoritusten omistusoikeus on suojattu konkurssimenettely
jen aiheuttamilta lykkäyksiltä tai asioiden riitauttamiselta, jotka
saattaisivat olennaisesti lykätä lainanantajan mahdollisuuksia
muuttaa saamisia rahaksi, ulosmitata niitä tai saada käteisvaroja
haltuunsa.

3.
Laitoksen on valvottava sekä ostettujen saamisten laatua
että myyjän ja hallinnoijan taloudellista asemaa. Sovelletaan seu
raavaa:

a) laitoksen on arvioitava ostettujen saamisten laadun ja myyjän
sekä hallinnoijan taloudellisen aseman välistä korrelaatiota;
sillä on oltava sisäiset käytänteet ja menettelyt, jotka tarjo
avat asianmukaisen suojan näiden epävarmuustekijöiden va
ralta, mukaan luettuna sisäisen riskiluokituksen laatiminen
kullekin myyjälle ja hallinnoijalle;

b) laitoksella on oltava selkeät ja tehokkaat käytänteet ja me
nettelyt, joilla määritetään myyjän ja hallinnoijan hyväksyt
tävyys. Laitoksen tai sen asiamiehen on säännöllisesti tarkas
teltava myyjien ja hallinnoijien toimintaa todentaakseen
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niiden tuottamien raporttien täsmällisyyden, havaitakseen pe
tokset tai operatiiviset heikkoudet sekä todentaakseen myy
jän luottokäytänteiden sekä hallinnoijan perintäkäytänteiden
ja -menettelyjen laadun. Tarkastelun aikana tehdyt havainnot
on dokumentoitava;

c) laitoksen on arvioitava ostettujen saamisten ryhmien omi
naispiirteitä (mukaan lukien over-advances -erät), myyjän
aiempia maksurästejä, luottotappioita ja luottotappiovarauk
sia, maksuehtoja ja mahdollisia vastatilejä;

d) laitoksella on oltava tehokkaat käytänteet ja menettelyt, joilla
seurataan kokonaisuutena yhden vasta-puolen aiheuttamia
keskittymiä ostettujen saamisten ryhmien sisällä ja niiden
välillä;

e) laitoksen on varmistettava, että se saa hallinnoijalta oikeaaikaisesti riittävän yksityiskohtaiset raportit saamisten van
hentumisesta ja laimentumisesta, jotta varmistetaan, että pys
tytään täyttämään laitoksen soveltamia ostettuja saamisia
koskevat hyväksymiskriteerit (ml. "advancing policies") ja val
vomaan tehokkaasti laimentumista ja myyjän myyntiehtoja ja
vahvistamaan ne.

4.
Laitoksella on oltava järjestelmät ja menettelyt, joiden
avulla havaitaan varhaisessa vaiheessa myyjän taloudellisen ase
man ja ostettujen saamisten laadun heikentyminen, ja paneudu
taan ongelmiin ennakoivasti. Laitoksella on erityisesti oltava
selkeät ja tehokkaat käytänteet, menettelyt ja tietojärjestelmät,
joilla seurataan kovenanttien rikkoutumista sekä selkeät ja te
hokkaat käytänteet ja menettelyt, joita sovelletaan oikeusproses
sien käynnistämisessä ja ongelmallisten ostettujen saamisten kä
sittelyssä.

5.
Laitoksella on oltava selkeät ja tehokkaat käytänteet ja
menettelyt, joilla hallitaan ostettuja saamisia, luottoja ja käteis
varoja. Sisäisillä asiakirjoihin perustuvilla käytänteillä on mää
riteltävä ostettujen saamisten ohjelman kaikki olennaiset osat,
mukaan lukien "advancing rates"), hyväksyttävät vakuudet, tar
vittavat asiakirjat, keskittymärajat ja käteissuoritusten käsittelyssä
sovellettavat menetelmät. Näissä käytänteissä on otettava asian
mukaisesti huomioon kaikki olennaiset tekijät, mukaan luettuina
myyjän ja hallinnoijan taloudellinen asema, riskikeskittymät sekä
ostettujen saamisten laadussa ja myyjän asiakaskunnassa ajan
mittaan tapahtuvat muutokset; sisäisillä järjestelmillä on varmis
tettava, että varat maksetaan ainoastaan yksilöityjä vakuuksia ja
asiakirjoja vastaan.

6.
Laitoksella on oltava tehokkaat sisäiset prosessit, joilla ar
vioidaan kaikkien sisäisten käytänteiden ja menettelyjen noudat
tamista. Prosessiin on sisällyttävä laitoksen saamisten osto-oh
jelman kaikkien kriittisten vaiheiden säännölliset tarkastukset;
seuraavien tehtävien eriyttämisen todentaminen: 1) myyjän ja
hallinnoijan sekä vastapuolen arviointi ja 2) myyjän ja hallin
noijan arviointi sekä myyjän ja hallinnoijan paikan päällä tapah
tuva tarkastus; back-office-toimintojen arviointi keskittyen erityi
sesti ammattitaitoon, kokemukseen, henkilökunnan määrään ja
toimintaa tukeviin automatisoituihin järjestelmiin.
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3 Alajakso
Sisäisten estimaattien validointi

185 artikla
Sisäisten estimaattien validointi
Laitosten on validoitava sisäiset estimaattinsa seuraavien vaa
timusten mukaisesti:

a) laitoksilla on oltava luotettavat järjestelmät, joilla validoidaan
luottoluokitusmenetelmien, prosessien sekä kaikkien merki
tyksellisten riskiparametrien estimoinnin tarkkuus ja johdon
mukaisuus. Laitosten on pystyttävä sisäisen validointiproses
sin avulla arvioimaan luokituksessa ja riskin estimoinnissa
sovellettavien sisäisten järjestelmien suorituskykyä johdon
mukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti;

b) laitosten on verrattava säännöllisesti kunkin luokan PD-esti
maattia toteutuneisiin maksukyvyttömyystapausten osuuk
siin; jos toteutuneiden maksukyvyttömyystapausten määrä
on luokan mukaisen odotetun vaihteluvälin ulkopuolella, lai
tosten on selvitettävä yksityiskohtaisesti poikkeaman syyt.
Omia LGD- ja CF-estimaatteja käyttävien laitosten on toteu
tettava vastaava analyysi myös näiden estimaattien osalta.
Vertailussa on käytettävä ajallisesti mahdollisimman kattavaa
tietoaineistoa. Laitosten on dokumentoitava menetelmät ja
tietoaineisto, jota vertailussa on käytetty. Analyysi on toteu
tettava ja dokumentaatio päivitettävä vähintään vuosittain;

c) laitosten on sovellettava myös muita kvantitatiivisia validoin
timenetelmiä ja vertailuja asianmukaisiin ulkoisiin tietolähtei
siin. Näiden analyysien on perustuttava säännöllisesti päivi
tettävään salkkua vastaavaan tietoaineistoon, joka kattaa riit
tävän pitkän tarkasteluajanjakson. Laitosten luottoluokitus
menetelmien suorituskyvyn sisäisen arvioinnin on perustut
tava mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta kerättyyn aineis
toon;

d) kvantitatiivisessa validoinnissa käytettävien menetelmien ja
tietoaineiston on oltava ajallisesti johdonmukaisia. Estimoin
ti- ja validointimenetelmiä ja aineistoa (sekä tietolähteitä että
ajanjaksoja) koskevat muutokset on dokumentoitava;

e) laitoksilla on oltava kattava sisäinen ohjeistus niitä tilanteita
varten, joissa toteutuneet PD- ja LGD-arvot, luottovasta-arvo
kertoimet ja EL-lukua käytettäessä kokonaistappiot poikke
avat odotuksista niin paljon, että on syytä epäillä estimaat
tien paikkansapitävyyttä. Ohjeistuksessa on otettava huomi
oon suhdannevaihtelut ja muu vastaava järjestelmällinen
vaihtelu maksukyvyttömyyden tasossa. Jos toteutuneet arvot
ovat jatkuvasti ennustettuja arvoja suuremmat, laitosten on
tarkistettava estimaatteja ylöspäin, jotta ne vastaavat parem
min laitosten maksukyvyttömyys- ja luottotappiohavaintoja.
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4 Alajakso
Oman pääoman ehtoisia vastuita koskevat
vaatimukset sisäistä mallia sovellettaessa

27.6.2013

e) laitosten on osoitettava empiirisillä analyyseilla riskitekijöi
den asianmukaisuus, mukaan luettuna niiden kyky kattaa
sekä yleiset että erityiset riskit;

186 artikla
Omien varojen vaatimus ja riskin kvantifiointi
Laitosten on täytettävä omien varojen vaatimusten laskennassa
seuraavat vaatimukset:

a) potentiaalisen tappion estimaatin on oltava realistinen suh
teessa markkinoiden epäsuotuisaan kehitykseen, joka voi vai
kuttaa laitoksen omistusosuuksien pitkän aikavälin riskipro
fiiliin. Tuottojakaumaa laadittaessa käytettävät tiedot on ke
rättävä mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta, ja niiden on
kuvattava tarkoituksenmukaisesti laitoksen oman pääoman
ehtoisten vastuiden riskiprofiilia. Käytettävien tietojen on ol
tava sellaisia, että niiden perusteella voidaan laatia varovaisia,
tilastollisesti luotettavia ja realistisia tappioestimaatteja, jotka
eivät perustu pelkästään harkintaan tai subjektiivisiin arvioi
hin. Tappioestimaatin on tuotettava varovainen arvio poten
tiaalisista tappioista toimialan tai markkinoiden suhdanneki
erron ajalta. Laitoksen on yhdistettävä käytettävissä olevien
tietojen empiirinen analyysi useisiin tekijöihin perustuviin
mukautuksiin, jotta malli tuottaa riittävän realistisia ja varo
vaisia tuotoksia. Kun laitos laatii potentiaalisia neljännesvuo
sittaisia tappioita estimoivia markkinariskin sisäisiä malleja
(Value-at-Risk, VaR), se voi käyttää neljännesvuosittaisia tie
toja tai muuntaa lyhyemmältä ajanjaksolta kerättyjä tietoja
neljännesvuosittaisiksi käyttämällä analyyttisesti asianmukai
sia menetelmiä, joita tuetaan empiirisellä aineistolla sekä pit
källe kehitetyllä ja dokumentoidulla prosessilla ja analyysillä.
Kyseistä menetelmää on sovellettava pitkällä aikavälillä varo
vaisesti ja johdonmukaisesti. Jos asian kannalta merkityksel
lisiä tietoja on rajoitetusti käytettävissä, laitoksen on käytet
tävä asianmukaista varovaisuusmarginaalia;

b) käytetyillä malleilla on pystyttävä kuvaamaan riittävän hyvin
kaikkia oman pääoman ehtoisten vastuiden tuottoihin sisäl
tyviä olennaisia riskejä, mukaan luettuina yleinen markkina
riski ja laitoksen osakesalkkuun sisältyvät erityiset riskit. Si
säisten mallien on kuvattava riittävän hyvin aiempia hintojen
muutoksia ja potentiaalisten keskittymien suuruutta ja niissä
tapahtuvia muutoksia; malleissa on myös otettava realistisesti
huomioon epäsuotuisat markkinaympäristöt. Estimoinnissa
käytettäviin tietoihin sisältyvien riskien on vastattava hyvin
laitoksen oman pääoman ehtoisia vastuita tai oltava vähin
tään vertailukelpoinen niiden kanssa;

c) sisäisen mallin on oltava tarkoituksenmukainen suhteessa
laitoksen osakesalkun monimutkaisuuteen ja riskiprofiiliin.
Jos laitoksella on olennaisia omistusosuuksia, jotka ovat ar
vonsa suhteen hyvin ei-lineaarisia, sisäisillä malleilla on pys
tyttävä kuvaamaan riittävän hyvin kyseisiin rahoitusvälinei
siin liittyviä riskejä;

d) yksittäisten positioiden kuvaaminen niiden arvoa jäljittelevien
muuttujien, markkinaindeksien ja riskitekijöiden avulla on
tapahduttava uskottavasti sekä asiantuntevaan näkemykseen
ja vankkaan käsitteistöön perustuen;

f) oman pääoman ehtoisten vastuiden tuoton volatiliteettia kos
kevissa arvioissa on käytettävä merkityksellisiä saatavilla ole
via tilastotietoja, muuta informaatiota ja menetelmiä. Myös
riippumattoman tahon tarkastamia sisäisiä tietoja tai ulkoi
sista lähteistä saatavia tietoja (ml. yhdistetyt tietolähteet) on
käytettävä;

g) laitoksen on sovellettava tiukkaa ja kattavaa stressitestien
ohjelmaa.

187 artikla
Riskienhallintaprosessi ja valvonta
Kehittäessään ja soveltaessaan omien varojen vaatimuksiin liit
tyviä sisäisiä malleja laitosten on laadittava käytänteet, menette
lyt ja valvontajärjestelyt, joilla varmistetaan mallin ja mallinta
misprosessin asianmukaisuus. Näihin käytänteisiin, menettelyi
hin ja valvontajärjestelyihin on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

a) sisäinen malli on sisällytettävä kokonaisuudessaan laitoksen
johdon tietojärjestelmiin sekä muuhun kuin kaupankäyntiva
rastoon liittyvän osakesalkun hoitoon. Sisäiset mallit on in
tegroitava kokonaisuudessaan laitoksen riskienvalvontainf
rastruktuuriin erityisesti, jos niitä käytetään seuraavissa: osa
kesalkun suorituskyvyn arviointi (mukaan luettuna riskimu
kautettu suorituskyky), taloudellisen pääoman kohdentami
nen oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sekä pääoman ylei
sen riittävyyden ja sijoitusten hallintaprosessin arviointi;

b) vakiintuneet johtamisjärjestelmät, menettelyt ja valvontatoi
minnot, joilla varmistetaan sisäisen mallintamisprosessin
kaikkien osien säännöllinen ja riippumaton tarkastelu, mu
kaan luettuina malliin tehtävien tarkistusten hyväksyminen
sekä malliin syötettävän tiedon ja tulosten tarkastelu, kuten
riskilaskelmien välitön todentaminen. Näissä tarkasteluissa
on arvioitava mallin panosten ja sen tulosten asianmukai
suutta, tarkkuutta ja täsmällisyyttä, ja niiden aikana on kes
kityttävä havaitsemaan potentiaalisia virheitä, jotka liittyvät
tiedossa oleviin heikkouksiin, ja rajoittamaan niiden vaiku
tuksia; lisäksi on pyrittävä havaitsemaan malliin sisältyvät
toistaiseksi tuntemattomat heikkoudet. Näiden tarkastelujen
toteuttajan on oltava joko sisäinen riippumaton yksikkö tai
riippumaton ulkoinen taho;

c) asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt, joilla seurataan si
joituksiin liittyviä raja-arvoja ja oman pääoman ehtoisiin si
joituksiin sisältyviä riskejä;

d) mallin suunnittelusta ja soveltamisesta vastaavien yksiköiden
on oltava toiminnallisesti riippumattomia yksittäisten sijoi
tusten hoidosta vastuussa olevista yksiköistä;
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e) kaikkien mallintamisprosessiin osallistuvien tahojen on ol
tava riittävän ammattitaitoisia. Laitoksen johdon on osoitet
tava mallintamistoimintoon riittävästi ammattitaitoisia re
sursseja.

L 176/121

f) sisäiset mallit ja mallintamisprosessit on dokumentoitava,
mukaan luettuina mallintamiseen osallistuvien tahojen vas
tuualueet sekä mallien hyväksymis- ja tarkasteluprosessi.
5 Alajakso

188 artikla

Sisäinen hallinnointi ja valvonta

Validointi ja dokumentointi

189 artikla

Laitoksilla on oltava luotettavat järjestelmät, joilla validoidaan
sisäisten mallien ja mallintamisprosessien tarkkuutta ja johdon
mukaisuutta. Kaikki sisäisten mallien, mallintamisprosessin ja
validoinnin olennaiset osat on dokumentoitava.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
1.
Laitoksen johdon tai sen alaisen valiokunnan sekä toimi
van johdon on hyväksyttävä luottoluokitus- ja estimointiproses
sin kaikki olennaiset osat. Edellä mainittujen osapuolten on
ymmärrettävä yleisellä tasolla laitoksen luottoluokitusmenetelmä
sekä syvällisesti niihin liittyvä johdon raportointi.

Laitosten sisäisten mallien ja mallintamisprosessien validoinnissa
ja dokumentoinnissa on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2.

a) laitosten on arvioitava sisäisen validointiprosessin avulla si
säisten mallien ja prosessien suorituskykyä johdonmukaisesti
ja tarkoituksenmukaisesti;

a) sen on ilmoitettava ylimmälle johdolle tai sen alaiselle valio
kunnalle vakiintuneisiin käytänteisiin tehtävistä olennaisista
muutoksista tai niistä poikkeamisesta, jos tällä on olennainen
vaikutus laitoksen luottoluokitusmenetelmien toimintaan;

b) kvantitatiivisessa validoinnissa käytettävien menetelmien ja
tietoaineiston on oltava ajallisesti johdonmukaisia. Estimoin
ti- ja validointimenetelmiä sekä tietolähteitä ja ajanjaksoja
koskevat muutokset on dokumentoitava;

c) laitosten on säännöllisesti verrattava oman pääoman ehtois
ten vastuiden todellisia tuottoja (jotka on laskettu toteutu
neista ja toteutumattomista voitoista ja tappioista) mallin
tuottamiin estimaatteihin. Vertailussa on käytettävä ajallisesti
mahdollisimman kattavaa tietoaineistoa. Laitosten on doku
mentoitava menetelmät ja tietoaineisto, jota vertailussa on
käytetty. Analyysi on toteutettava ja dokumentaatio päivitet
tävä vähintään vuosittain;

d) laitosten on sovellettava myös muita kvantitatiivisia validoin
timenetelmiä ja tehtävä vertailuja ulkoisiin tietolähteisiin.
Näiden analyysien on perustuttava säännöllisesti päivitettä
vään salkkua vastaavaan tietoaineistoon, joka kattaa riittävän
pitkän tarkasteluajanjakson. Laitosten käyttämien mallien
suorituskyvyn sisäisen arvioinnin on perustuttava mahdolli
simman pitkältä ajanjaksolta kerättyyn aineistoon;

Toimivan johdon on täytettävä seuraavat vaatimukset:

b) sen on oltava ymmärrettävä hyvin luottoluokitusmenetel
mien rakenne ja toiminta;
c) sen on jatkuvasti varmistettava, että luottoluokitusmenetel
mät toimivat asianmukaisesti.
Toimivan johdon on saatava luottoriskin valvontayksiköiltä jat
kuvasti tietoja luokitusprosessin toiminnasta, eri osa-alueiden
parannustarpeista sekä edistymisestä aiemmin havaittujen puut
teiden korjaamisessa.
3.
Sisäiseen luottoluokitukseen perustuva analyysi laitoksen
luottoriskiprofiilista muodostaa keskeisen osan johdon rapor
toinnista näille tahoille. Raporteista on käytävä ilmi ainakin
luottoluokkien riskiprofiilit, siirtymät luokkien välillä, luotto
luokkien keskeisten riskiparametrien estimaatit sekä toteutunei
den maksukyvyttömyysasteiden ja, siltä osin kuin käytetään
omia estimaatteja, toteutuneiden LGD-lukujen ja luottovasta-ar
vokertoimien vertailu odotusarvoihin ja stressitestien tuloksiin.
Raportoinnin tiheys riippuu siitä, minkä tyyppisiä ja kuinka
merkittäviä tiedot ovat, ja millainen tietojen vastaanottajien asi
antuntemuksen taso on.
190 artikla

e) laitoksilla on oltava luotettava sisäinen ohjeistus niitä tilan
teita varten, joissa oman pääoman ehtoisten vastuiden todel
listen tuottojen vertailu mallien tuottamiin estimaatteihin ky
seenalaistaa estimaattien tai mallien luotettavuuden. Ohjeis
tuksessa on otettava huomioon suhdannevaihtelut ja muu
vastaava järjestelmällinen vaihtelu oman pääoman ehtoisten
vastuiden tuotoissa. Kaikista sisäisiin malleihin niiden tarkas
telun perusteella tehdyistä mukautuksista on laadittava asia
kirjat, ja mukautusten on oltava laitoksen mallien tarkaste
luun soveltaman ohjeistuksen mukaisia;

Luottoriskin valvonta
1.
Luottoriskin valvontayksikön on oltava riippumaton niistä
henkilöistä ja liikkeenjohdon elimistä, jotka ovat vastuussa vas
tuiden alullepanosta tai uusimisesta; yksikön on raportoitava
suoraan toimivalle johdolle. Yksikkö on vastuussa luottoluoki
tusmenetelmien suunnittelusta tai valinnasta, täytäntöönpanosta,
valvonnasta ja suorituskyvystä. Sen on säännöllisesti tuotettava
ja analysoitava raportteja luottoluokitusmenetelmien tuottamista
tuloksista.

L 176/122

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Luottoriskin valvontayksikön tai -yksiköiden vastuualuei
siin kuuluvat seuraavat tehtävät:

a) riskiluokkien ja -ryhmien testaus ja seuranta;

b) laitoksen luottoluokitusmenetelmiä koskevien tiivistelmära
porttien tuottaminen ja analysointi;

c) niiden menettelyjen täytäntöönpano, joilla todennetaan, että
riskiluokan ja -ryhmän määritelmiä sovelletaan johdonmu
kaisesti eri yksiköissä ja maantieteellisillä alueilla;

d) luokitusprosessia koskevien muutosten tarkastelu ja doku
mentointi, mukaan luettuina muutosten syyt;
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4.
Laitosten, jotka soveltavat 3 kohtaa, on varmistettava, että
toimivaltaisella viranomaisella on pääsy kolmannen osapuolen
kaikkeen oleelliseen tietoon, joka on tarpeen arvioitaessa vaa
timusten täyttämistä; toimivaltaisille viranomaisille on annettava
myös mahdollisuus tehdä paikalla tapahtuvia tarkastuksia sa
massa laajuudessa kuin laitoksen osalta.
191 artikla
Sisäinen tarkastus
Sisäisestä tarkastuksesta vastaavien tai muun vastaavan riippu
mattoman tarkastusyksikön on tarkasteltava vähintään kerran
vuodessa laitoksen luottoluokitusmenetelmät ja niiden toimin
not, mukaan lukien luotto-organisaation toiminnot sekä PD-,
LGD- ja EL-lukujen ja luottovasta-arvokertoimien estimointi.
Tarkastelussa on arvioitava myös kaikkien sovellettavien vaa
timusten täyttämistä.
4 LUKU

e) luokituskriteerien tarkastelu sen selvittämiseksi, ennustavatko
ne edelleen riskiä asianmukaisesti. Luokitusprosessiin, kritee
reihin tai yksittäisiin luokitusparametreihin tehtävät muutok
set on dokumentoitava ja dokumentaatio on säilytettävä;

Luottoriskien vähentäminen
1 Jakso
Määritelmät ja yleiset vaatimukset
192 artikla

f) aktiivinen osallistuminen luokitusprosessissa käytettävien
mallien suunnitteluun, valintaan, täytäntöönpanoon ja vali
dointiin;

g) luokitusprosessissa käytettävien mallien valvonta ja tarkkailu;

h) luokitusprosessissa käytettävien mallien jatkuva arviointi ja
niihin tehtävät muutokset.

3.
Laitokset, jotka käyttävät 179 artiklan 2 kohdan mukai
sesti yhdistettyjä tietoja, voivat ulkoistaa seuraavat tehtävät:

a) riskiluokkien ja -ryhmien testauksessa ja seurannassa tarvit
tavien tietojen tuottaminen;

b) laitoksen luottoluokitusmenetelmiä koskevien tiivistelmära
porttien tuottaminen;

c) niiden tietojen tuottaminen, joita tarvitaan luokituskriteerien
tarkastelussa sen selvittämiseksi, ennustavatko ne edelleen
riskiä asianmukaisesti;

d) asiakirjojen laatiminen luokitusprosessiin, kriteereihin tai yk
sittäisiin luokitusparametreihin tehtävistä muutoksista;

e) niiden tietojen tuottaminen, jotka ovat merkityksellisiä luo
kitusprosessissa käytettävien mallien jatkuvassa arvioinnissa
ja niihin tehtävissä muutoksissa.

Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan
1) 'luottoa myöntävällä laitoksella' laitosta, jolla on kyseinen
vastuu;
2) 'vakuudellisella luotonannolla' liiketoimea, joka aiheuttaa
vastuun, joka on suojattu vakuudella, jonka ehdoissa laitok
selle ei anneta oikeutta vähittäin päivittäin saatavaan tuot
toon;
3) 'pääomamarkkinalähtöisellä liiketoimella' liiketoimea, joka ai
heuttaa vastuun, joka on suojattu vakuudella, jonka ehdoissa
laitokselle annetaan oikeus vähittäin päivittäin saatavaan
tuottoon;
4) 'kohde-etuutena olevalla CIU:lla' CIU:ta, jonka osuuksiin tai
osakkeisiin toinen CIU on sijoittanut.
193 artikla
Riskienvähentämismenetelmien vaikutuksen hyväksymistä
koskevat periaatteet
1.
Mikään vastuu, johon laitos soveltaa riskien vähentämis
tekniikkaa, ei saa johtaa korkeampaan riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärään tai odotettujen tappioiden yhteismää
rään kuin muuten samanlainen vastuu, johon laitos ei sovelleta
riskien vähentämistekniikkaa.
2.
Jos riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärään on jo si
sällytetty luottosuoja tapauksen mukaan 2 tai 3 luvun mukai
sesti, laitokset eivät saa sisällyttää tätä luottosuojaa tämän luvun
mukaisiin laskelmiin.
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3.
Kun 2 ja 3 jakson säännösten edellytykset täyttyvät, lai
tokset voivat muuttaa riskipainotettujen vastuuerien yhteismää
rän standardimenetelmän mukaista laskutapaa ja riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteis
määrän IRB-menetelmän mukaista laskutapaa 4, 5 ja 6 jakson
säännösten mukaisesti.

4.
Laitosten on käsiteltävä arvopaperien takaisinostotransak
tioiden tai lainaksiantamisen ja -ottamisen yhteydessä ostetut,
lainatut tai vastaanotetut käteinen raha, arvopaperit tai hyödyk
keet vakuuksina.

5.
Kun laitos, joka laskee riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän standardimenetelmän mukaisesti, soveltaa yksittäi
seen vastuuseen useampaa kuin yhtä luottoriskin vähentämisme
netelmää, sen on toteutettava molemmat seuraavista toimista:

a) jaettava vastuu osiin sen perusteella, mitä yksittäistä luotto
riskin vähentämismenetelmää on sovellettu;

b) laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä erikseen
kullekin a alakohdan mukaisesti saadulle osalle 2 luvun ja
tämän luvun säännösten mukaisesti.

6.
Kun laitos, joka laskee riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän standardimenetelmän mukaisesti, soveltaa yksittäi
seen vastuuseen yksittäisen suojan tarjoajan tarjoamaa luotto
suojakokonaisuutta, jolla on eri maturiteetteja, sen on toteutet
tava molemmat seuraavista toimista:

a) jaettava vastuu osiin sen perusteella, mitä yksittäistä luotto
riskin vähentämismenetelmää on sovellettu;

b) laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä erikseen
kullekin a alakohdan mukaisesti saadulle osalle 2 luvun ja
tämän luvun säännösten mukaisesti.
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2.
Luottoa myöntävän laitoksen on toteutettava asianmukai
set toimenpiteet varmistaakseen luottosuojajärjestelyn tehokkuu
den ja hallitakseen siihen liittyvät riskit.

3.
Laitokset voivat hyväksyä vastikkeellisen luottosuojan luot
toriskin vähentämisen vaikutusten laskennassa ainoastaan sil
loin, jos luottosuojana käytetyt omaisuuserät täyttävät molem
mat seuraavista vaatimuksista:

a) omaisuuserien on sisällyttävä tapauksen mukaan 197–200 ar
tiklassa lueteltuihin hyväksyttäviin omaisuuseriin;

b) omaisuuserien on oltava riittävän likvidejä, ja niiden arvon
on oltava pitkällä aikavälillä riittävän vakaa, jotta ne tarjoavat
asianmukaisen varmuuden luottosuojasta, kun otetaan huo
mioon riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemi
seen käytettävä menetelmä ja vähentämistekniikoiden sallittu
hyväksymisaste.

4.
Laitokset voivat hyväksyä vastikkeellisen luottosuojan luot
toriskin vähentämisen vaikutusten laskennassa, jos luottoa
myöntävällä laitoksella on oikeus realisoida tai ottaa haltuunsa
kohtuullisessa ajassa luottosuojan tarjoavat omaisuuserät vasta
puolen tai vakuuden haltijana toimivan säilytysyhteisön maksu
laiminlyönti-, maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteessa – tai
muussa liiketoimidokumentaatiossa mainitussa maksuvelvolli
suuden aiheuttavassa tilanteessa. Luottosuojana käytettävien
omaisuuserien arvo ei saa olla liikaa riippuvainen vastapuolen
luottokelpoisuudesta.

5.
Takauksen luonteisen luottosuojan tapauksessa luottosuo
jan tarjoajaa pidetään hyväksyttävänä luottosuojan tarjoajana
vain, jos luottosuojan tarjoaja on sisällytetty tapauksen mukaan
201 tai 202 artiklassa lueteltuihin hyväksyttäviin luottosuojan
tarjoajiin.

6.
Takauksen luonteisen luottosuojan tapauksessa luottosuo
jasopimusta pidetään hyväksyttävänä luottosuojasopimuksena
vain, jos molemmat seuraavista vaatimuksista täyttyvät:

194 artikla
Riskienvähentämismenetelmien hyväksyttävyyttä koskevat
periaatteet
1.
Luottosuojaa tarjoavan tekniikan on yhdessä luottoa
myöntävän laitoksen toteuttamien toimenpiteiden, menettelyjen
ja toimintalinjojen kanssa johdettava oikeudellisesti päteviin ja
kaikilla merkityksellisillä lainkäyttöalueilla täytäntöönpanokel
poisiin luottosuojajärjestelyihin.

Luottoa myöntävän laitoksen on toimivaltaisen viranomaisen
pyynnöstä toimitettava ajantasainen puolueeton, kirjallinen ja
perusteltu oikeudellinen lausunto tai oikeudelliset lausunnot,
jota tai joita käyttäen se on määritellyt, täyttääkö sen luotto
suojajärjestely tai täyttävätkö sen luottosuojajärjestelyt ensim
mäisessä alakohdassa säädetyn edellytyksen.

a) luottosuojasopimuksen on sisällyttävä 203 artiklassa ja
204 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin hyväksyttäviin luotto
suojasopimuksiin;

b) luottosuojasopimuksen on oltava asian kannalta merkityksel
lisillä lainkäyttöalueilla oikeudellisesti pätevä ja täytäntöönpa
nokelpoinen, jotta se tarjoaa asianmukaisen varmuuden luot
tosuojasta, kun otetaan huomioon riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärän laskemiseen käytettävä menetelmä ja vä
hentämistekniikoiden sallittu hyväksymisaste;

c) luottosuojan tarjoaja täyttää 5 kohdassa esitetyt vaatimukset.
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7.
Luottosuojan on täytettävä 3 jaksossa asetetut vaatimukset
soveltuvin osin.

8.
Laitoksen on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille viran
omaisille, että sillä on asianmukaiset riskienvalvontaprosessit,
joilla valvotaan riskejä, joille laitos saattaa altistua luottoriskin
vähentämismenetelmien soveltamisen vuoksi.

9.
Sen lisäksi, että luottoriskin vähentäminen on otettu huo
mioon riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää ja tarvittaessa
odotettujen tappioiden yhteismäärää laskettaessa, laitosten on
jatkettava täysipainoisesti suojattavan vastuuseen liittyvien ris
kien arviointia ja pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille viran
omaisille, että tämä vaatimus on täytetty. Takaisinostotransakti
oiden ja arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamisen tai
-ottamisen tapauksessa suojattavan vastuun on katsottava – ai
noastaan tätä kohtaa sovellettaessa – muodostuvan vastuun net
tomäärästä.

10.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset,
joissa määritetään, mikä katsotaan riittävän likvideiksi omaisuus
eriksi ja milloin omaisuuserien arvojen voidaan katsoa olevan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla riittävän vakaat;

27.6.2013

196 artikla
Päänettoutussopimukset, joilla suojataan
takaisinostotransaktioita tai arvopaperien tai hyödykkeiden
lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä liiketoimia tai
muita pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia
Rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää 223 artiklan mukai
sesti soveltavat laitokset voivat ottaa huomioon vastapuolen
kanssa tehtäviä takaisinostotransaktioita, arvopaperien tai hyö
dykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä liiketoimia
tai muita pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia suojaavien kah
denvälisten nettoutussopimusten vaikutukset. Kyseisten sopi
musten tai liiketoimien nojalla asetettujen vakuuksien ja lainat
tujen arvopaperien tai hyödykkeiden on oltava vakuuksien hy
väksyttävyyttä koskevien 197 ja 198 artiklassa asetettujen vaa
timusten mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 299 artik
lan säännösten soveltamista.

197 artikla
Kaikkien lähestymistapojen ja menetelmien mukaisesti
hyväksyttävä vakuus
1.
Laitokset voivat käyttää seuraavia omaisuuseriä kaikkien
lähestymistapojen ja menetelmien mukaisesti hyväksyttävinä va
kuuksina:

a) luottoa myöntävään laitokseen tehdyt käteistalletukset tai sen
hallussa olevat käteiseen verrattavat instrumentit;
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/
2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2 Jakso
Hyväksyttävät luottoriskin vähentämisen
muodot
1 Alajakso

b) valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joista 2 luvun soveltamista
varten virallisesti hyväksytty ulkoinen luottoluokituslaitos
tai vientitakuulaitos on antanut luottoluokituksen, jonka
EPV katsoo vastaavan vähintään luottoluokkaa 4 valtio- ja
keskuspankkivastuiden riskipainotuksesta annettujen 2 lu
kuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

c) laitosten liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvo
paperit, joista ulkoinen luottoluokituslaitos on antanut luot
toluokituksen, jonka EPV katsoo vastaavan vähintään luotto
luokkaa 3 laitosvastuiden riskipainotuksesta annettujen 2 lu
kuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

Vastikkeellinen luottosuoja

195 artikla
Tase-erien nettoutus
Laitos voi soveltaa hyväksyttävänä luottoriskin vähentämisen
muotona tase-erien nettoutusta laitoksen itsensä ja sen vasta
puolen välisiin keskinäisiin saamisiin.

Hyväksyttäviä ovat ainoastaan laitoksen ja sen vastapuolen vä
liset vastavuoroiset käteissaldot, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta 196 artiklan soveltamista. Laitokset voivat muuttaa riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärää ja tapauksen mukaan
odotettujen tappioiden yhteismäärää ainoastaan, kun kyse on
sellaisista luotoista ja talletuksista, jotka ne ovat itse saaneet ja
joihin sovelletaan tase-erien nettoutusta koskevaa sopimusta.

d) muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemat vieraan pääoman eh
toiset arvopaperit, joista ulkoinen luottoluokituslaitos on an
tanut luottoluokituksen, jonka EPV katsoo vastaavan vähin
tään luottoluokkaa 3 yritysvastuiden riskipainotuksesta an
nettujen 2 lukuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

e) vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joista ulkoinen luotto
luokituslaitos on antanut lyhytaikaisen luottoluokituksen,
jonka EPV katsoo vastaavan vähintään luottoluokkaa 3 lyhyt
aikaisten vastuiden riskipainotuksesta annettujen 2 lukuun
sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

f) pääindeksiin sisältyvät osakkeet tai vaihtovelkakirjalainat;
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g) kulta;
h) arvopaperistamispositiot, jotka eivät ole uudelleenarvopape
ristamispositioita ja joista ulkoinen luottoluokituslaitos on
antanut ulkoisen luottoluokituksen, jonka EPV katsoo vastaa
van vähintään luottoluokkaa 3 arvopaperistamisvastuiden ris
kipainotuksesta annettujen 5 luvun 3 jakson 3 alajaksoon
sisältyvän menetelmän sääntöjen mukaisesti.
2.
Sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa "valtioiden tai keskus
pankkien liikkeeseen laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvo
papereihin" kuuluvat
a) aluehallinnon tai paikallisviranomaisten liikkeeseen laskemat
vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin liittyviä vastuita
kohdellaan 115 artiklan 2 kohdan mukaisesti saamisina siltä
valtiolta, jonka lainkäyttöalueella aluehallinto tai paikallisvi
ranomaiset toimivat;
b) julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten liikkeelle las
kemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joita käsitellään
saamisina valtioilta 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
c) kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin sovelletaan 117 artiklan
2 kohdan mukaisesti 0 prosentin riskipainoa;
d) kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin sovelletaan 118 artiklan
mukaisesti 0 prosentin riskipainoa.
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b) ne katsotaan etuoikeusasemaltaan parhaimmassa asemassa
oleviksi veloiksi;

c) kaikilla muilla liikkeeseenlaskijalaitoksen samaan etuoikeus
asemaan kuuluvilla liikkeeseenlaskuilla on ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antama luottoluokitus, jonka EPV katsoo
vastaavan vähintään luottoluokkaa 3 laitos- tai lyhytaikaisten
vastuiden riskipainotuksesta annettujen 2 lukuun sisältyvien
sääntöjen mukaisesti;

d) luottoa myöntävällä laitoksella ei ole tietoja, joiden perus
teella liikkeeseenlaskulle tulisi antaa c alakohdan mukaista
alempi luottoluokitus;

e) rahoitusvälineellä on tähän tarkoitukseen riittävä markkina
likviditeetti.

5.
Laitokset voivat käyttää yhteistä sijoitustoimintaa harjoit
tavien yritysten (CIU) osuuksia tai osakkeita hyväksyttävänä va
kuutena, kun kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) osuuksien tai osakkeiden hinta noteerataan julkisesti päivit
täin;

b) CIU:t sijoittavat ainoastaan rahoitusvälineisiin, jotka ovat 1 ja
2 kohdan mukaan hyväksyttäviä;

c) CIU:t täyttävät 132 artiklan 3 kohdassa asetetut vaatimukset.
3.
Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa "laitosten liikkeeseen
laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin" kuuluvat
a) aluehallinnon tai ja paikallisviranomaisten liikkeeseen laske
mat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka ovat muita
kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vieraan pääoman
ehtoisia arvopapereita;
b) julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten liikkeelle las
kemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joita käsitellään
116 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti;
c) kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin sovelletaan 117 artiklan
2 kohdan mukaisesti 0 prosentin riskipainoa.
4.
Laitos voi käyttää hyväksyttävänä vakuutena sellaisia mui
den laitosten liikkeeseen laskemia vieraan pääoman ehtoisia ar
vopapereita, joille ulkoinen luottoluokituslaitos ei ole antanut
luottoluokitusta, jos kyseiset arvopaperit täyttävät seuraavat vaa
timukset:
a) ne ovat kaupankäynnin kohteena virallisesti hyväksytyssä
pörssissä;

Kun CIU sijoittaa toisen CIU:n osuuksiin tai osakkeisiin, ensim
mäisen alakohdan a–c alakohdassa asetettuja vaatimuksia on
sovellettava myös tällaiseen kohde-etuutena olevaan CIU:hun.

Jos CIU käyttää johdannaissopimuksia sallittujen sijoitusten suo
jaamiseen, tämä ei vaikuta kyseisen yrityksen osuuksien tai
osakkeiden hyväksyttävyyteen vakuudeksi.
6.
Jos CIU:n, jäljempänä 'alkuperäinen CIU', tai sen kohdeetuutena olevien CIU:den sijoitustoimintaa ei ole rajattu yksin
omaan rahoitusvälineisiin, joita pidetään hyväksyttävinä 1 ja 4
kohdan mukaisesti, laitokset voivat 5 kohtaa sovellettaessa käyt
tää tällaisen CIU:n osuuksia tai osakkeita kyseisen CIU:n hallussa
olevien hyväksyttävien omaisuuserien arvon enimmäismäärään
saakka sillä edellytyksellä, että CIU tai sen kohde-etuutena olevat
CIU:t ovat sijoittaneet valtuuksiensa mukaisen enimmäismäärän
hyväksymättömiin omaisuuseriin.

Kun jollakin kohde-etuutena olevalla CIU:lla on omia kohdeetuutena olevia CIU:ita, laitokset voivat käyttää alkuperäisen
CIU:n osuuksia tai osakkeita hyväksyttävänä vakuutena edellyt
täen, että ne soveltavat ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä
menetelmiä.
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Jos hyväksymättömien omaisuuserien arvo voi olla negatiivinen
omistuksesta johtuvien velkojen tai ehdollisten velkojen vuoksi,
laitosten on toteutettava molemmat seuraavista toimista:
a) laitosten on laskettava hyväksymättömien omaisuuserien ko
konaisarvo;
b) jos a alakohdan mukaisesti saatu määrä on negatiivinen,
laitosten on vähennettävä kyseisen määrän absoluuttinen
arvo hyväksyttävien omaisuuserien kokonaisarvosta.
7.
Jos 1 kohdan b–e alakohdassa tarkoitetuista arvopapereista
on annettu kaksi ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta,
laitosten on käytettävä niistä alhaisempaa. Jos arvopaperista
on annettu enemmän kuin kaksi ulkoisen luottoluokituslaitok
sen luokitusta, laitosten on käytettävä niistä kahta korkeinta. Jos
kaksi korkeinta luottoluokitusta poikkeavat toisistaan, laitosten
on käytettävä niistä alhaisempaa.
8.
EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset, joissa määritetään
a) tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa, 198 artiklan 1 koh
dan a alakohdassa, 224 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 299 ar
tiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut pääindeksit;
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b) CIU:n osuudet tai osakkeet, jos molemmat seuraavista edel
lytyksistä täyttyvät:
i) osuuksien tai osakkeiden hinta noteerataan julkisesti päi
vittäin;
ii) CIU sijoittaa ainoastaan rahoitusvälineisiin, jotka voidaan
hyväksyä 197 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti, ja tämän
alakohdan a alakohdassa mainittuihin omaisuuseriin.
Jos CIU sijoittaa toisen CIU:n osuuksiin tai osakkeisiin, tämän
kohdan a ja b alakohdan säännökset koskevat myös tällaista
kohde-etuutena olevaa CIU:ta.
Jos CIU käyttää johdannaissopimuksia sallittujen sijoitusten suo
jaamiseen, tämä ei vaikuta kyseisen yrityksen osuuksien tai
osakkeiden hyväksyttävyyteen vakuudeksi.
2.
Jos CIU:n tai sen kohde-etuutena olevien CIU:iden sijoitus
toimintaa ei ole rajattu yksinomaan rahoitusvälineisiin, joita pi
detään hyväksyttävinä 197 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti, ja
tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainittuihin omaisuus
eriin, laitokset voivat käyttää tällaisen CIU:n osuuksia tai osak
keita kyseisen CIU:n hallussa olevien hyväksyttävien omaisuus
erien arvon enimmäismäärään saakka sillä edellytyksellä, että
CIU tai sen kohde-etuutena olevat CIU:t ovat sijoittaneet val
tuuksiensa mukaisen enimmäismäärän hyväksymättömiin omai
suuseriin.

b) edellä tämän artiklan 4 kohdan a alakohdassa, 198 artiklan 1
kohdassa, 224 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 299 artiklan 2
kohdan e alakohdassa, 400 artiklan 2 kohdan k alakohdassa,
416 artiklan 3 kohdan e alakohdassa, 428 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa sekä liitteessä III olevassa 12 kohdassa tarkoi
tetut virallisesti hyväksytyt pörssit 4 artiklan 1 kohdan 72
alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Jos hyväksymättömien omaisuuserien arvo voi olla negatiivinen
omistuksesta johtuvien velkojen tai ehdollisten velkojen vuoksi,
laitosten on toteutettava molemmat seuraavista toimista:

EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2014.

b) jos a alakohdan mukaisesti saatu määrä on negatiivinen,
laitosten on vähennettävä kyseisen määrän absoluuttinen
arvo hyväksyttävien omaisuuserien kokonaisarvosta.

a) laitosten on laskettava hyväksymättömien omaisuuserien ko
konaisarvo;

199 artikla

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

Muut hyväksyttävät vakuudet IRB-menetelmää
sovellettaessa

198 artikla

1.
Laitokset, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän IRB-menetel
män mukaisesti, voivat käyttää 197 ja 198 artiklassa tarkoitet
tujen vakuuksien lisäksi myös seuraavia vakuusmuotoja:

Muut hyväksyttävät vakuudet rahoitusvakuuksia koskevaa
kattavaa menetelmää sovellettaessa
1.
Kun laitos soveltaa 223 artiklassa säädettyä rahoitusva
kuuksien kattavaa menetelmää, laitos voi käyttää 197 artiklassa
lueteltujen vakuuksien lisäksi hyväksyttävinä vakuuksina seuraa
via omaisuuseriä:
a) osakkeet tai vaihtovelkakirjalainat, jotka eivät sisälly pää
indeksiin, mutta joilla käydään kauppaa virallisesti hyväksy
tyssä pörssissä;

a) kiinteistövakuus 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;
b) saatavat 75kohdan mukaisesti;
c) muut reaalivakuudet 6 ja 8 kohdan mukaisesti;
d) leasing-toiminta 7 kohdan mukaisesti.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Jollei 124 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, laitokset voi
vat käyttää hyväksyttävänä vakuutena asuinkiinteistöä, joka on
tai tulee olemaan kiinteistön omistajan tai henkilökohtaisten
sijoitusyhtiöiden tapauksessa edunsaajaomistajan käytössä tai
vuokralle antama, ja liikekiinteistöä eli toimisto- ja muita lii
ketiloja, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) vakuutena olevan kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti vasta
puolen luottokelpoisuudesta. Laitokset voivat jättää tällaisen
riippuvuuden olennaisuuden määrityksen ulkopuolelle tilan
teet, joissa ainoastaan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat
sekä kiinteistön arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoit
teistaan;

b) velallisen riski ei riipu olennaisesti kiinteistön tai hankkeen
arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä maksaa velka
muista lähteistä saaduilla tuloilla; näin ollen velan takaisin
maksu ei riipu olennaisesti vakuutena olevan kiinteistön tu
ottamasta kassavirrasta.

3.
Laitokset voivat poiketa 2 kohdan b alakohdan säännök
sistä, kun kyse on vastuista, joiden vakuutena on sellaisen jä
senvaltion alueella sijaitseva asuinkiinteistö, jonka toimivaltainen
viranomainen on julkaissut todisteen siitä, että kyseisellä alueella
toimii hyvin kehittyneet ja vakiintuneet asuntomarkkinat, joilla
tappioiden määrät eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

a) asuinkiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat tappiot,
jotka ovat enintään 80 prosenttia markkina-arvosta tai 80
prosenttia kiinnitysluoton arvosta, jollei 124 artiklan 2 koh
dassa muuta säädetä, eivät ylitä 0,3:a prosenttia asuinkiinteis
tövakuudellisten luottojen kokonaismäärästä vuoden aikana;

b) asuinkiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat kokonais
tappiot eivät ylitä 0,5:tä prosenttia asuinkiinteistövakuudel
listen luottojen kokonaismäärästä vuoden aikana.

Jos jompikumpi ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan vaa
timuksista ei täyty tiettynä vuonna, laitokset eivät saa käyttää
kyseisessä alakohdassa säädettyä käsittelyä ennen kuin molem
mat vaatimukset täyttyvät jonkin tulevan vuoden aikana.

4.
Laitokset voivat poiketa 2 kohdan b alakohdan säännök
sistä, kun kyse on sellaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevasta lii
kekiinteistöstä, jonka toimivaltainen viranomainen on julkaissut
todisteen siitä, että kyseisellä alueella toimii hyvin kehittyneet ja
vakiintuneet liikekiinteistömarkkinat, joilla tappioiden määrät
eivät ylitä mitään seuraavista raja-arvoista:
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a) liikekiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat tappiot,
jotka ovat enintään 50 prosenttia markkina-arvosta tai 60
prosenttia kiinnitysluoton arvosta, eivät ylitä 0,3:a prosenttia
liikekiinteistövakuudellisten luottojen kokonaismäärästä vuo
den aikana;

b) liikekiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat kokonais
tappiot eivät ylitä 0,5:tä prosenttia liikekiinteistövakuudellis
ten luottojen kokonaismäärästä vuoden aikana.

Jos jompikumpi ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan vaa
timuksista ei täyty tiettynä vuonna, laitokset eivät saa käyttää
kyseisessä alakohdassa säädettyä käsittelyä ennen, kuin molem
mat vaatimukset täyttyvät jonkin tulevan vuoden aikana.

5.
Laitokset voivat käyttää hyväksyttävä vakuutena saamista,
joka liittyy liiketoimeen tai -toimiin, joiden alkuperäinen matu
riteetti on enintään yksi vuosi. Hyväksyttäviin saamisiin eivät
kuulu saamiset, jotka liittyvät arvopaperistamiseen, sub-partici
pation-eriin, luottojohdannaisiin tai saamisiin sidosyhteisöiltä.

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on annettava laitokselle
mahdollisuus käyttää hyväksyttävänä vakuutena muuntyyppisiä
reaalivakuuksia kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja, jos kaikki
seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) kyseisillä vakuutena olevilla omaisuuserillä on oltava likvidit
markkinat, joilla todistetusti käydään säännöllistä kauppaa
omaisuuserän tyyppi huomioon ottaen ja joilla omaisuuserä
voidaan myydä nopeasti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla.
Laitosten on arvioitava tämän vaatimuksen täyttymistä sään
nöllisesti ja aina, kun tietojen perusteella markkinoilla on
tapahtunut olennaisia muutoksia;

b) vakuutena olevalle omaisuuserälle on oltava julkisesti saa
tavilla olevat realistiset markkinahinnat. Laitokset voivat pitää
markkinahintoja realistisina, jos ne ovat peräisin luotettavista
tietolähteistä kuten julkisista indekseistä ja ne ilmaisevat nor
maaleissa olosuhteissa käytävän kaupan hintatason. Laitokset
voivat pitää markkinahintoja julkisesti saatavina, jos tällaiset
hinnat ovat julkaistuja ja saatavilla helposti ja säännöllisesti
ilman kohtuutonta hallinnollista tai taloudellista rasitusta;

c) laitoksen on analysoitava markkinahinnat sekä arvioitava va
kuuden realisointiin tarvittava aika ja siitä aiheutuvat kustan
nukset sekä vakuuden realisoinnista saatava tuotto;
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d) laitoksen on osoitettava, että vakuuden realisoinnista saatava
tuotto ei ole alle 70:tä prosenttia vakuuden arvosta yli 10
prosentissa kyseisentyyppisen vakuuden realisointitapauksis
ta. Jos markkinahintoihin liittyy olennainen volatiliteetti, lai
toksen on osoitettava toimivaltaisia viranomaisia tyydyttä
vällä tavalla, että se on noudattanut riittävää varovaisuutta
määrittäessään vakuuden arvon.
Laitosten on dokumentoitava ensimmäisen alakohdan a–d ala
kohdassa ja 210 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyminen.
7.
Jollei 230artiklan 2 kohdan säännöksistä muuta johdu ja
kun 211 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät, vastuita, jotka
liittyvät sopimuksiin, joiden nojalla laitos vuokraa omaisuutta
kolmannelle, voidaan käsitellään samalla tavalla kuin luottoja,
joiden vakuutena on samantyyppistä omaisuutta kuin kyseinen
vuokrattava omaisuus.
8.
EPV:n on julkaistava luettelo reaalivakuuksien tyypeistä,
joita osalta toimivaltaiset viranomaiset voivat olettaa, että 6
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.
200 artikla
Muu vastikkeellinen luottosuoja
Laitokset voivat käyttää hyväksyttävänä vakuutena seuraavia
muun vastikkeellisen luottosuojan tyyppejä:
a) kolmanteen laitokseen tehdyt käteistalletukset tai sen hallussa
olevat käteiseen verrattavat instrumentit, jotka on pantattu
luottoa myöntävälle laitokselle;
b) luottoa myöntävälle laitokselle pantatut henkivakuutukset;
c) kolmannen laitoksen liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet,
jotka kyseinen laitos ostaa takaisin pyynnöstä.
2 Alajakso
Takauksen luonteinen luottosuoja

201 artikla
Hyväksyttävät luottosuojan tarjoajat mitä tahansa
menetelmää sovellettaessa
1.
Laitokset voivat käyttää hyväksyttävinä takauksen luontei
sen luottosuojan tarjoajina seuraavia:
a) valtiot ja keskuspankit;
b) aluehallintoa tai paikallisviranomaisia;
c) kansainvälisiä kehityspankkeja;
d) kansainvälisiä organisaatioita, joiden vastuisiin sovelletaan
117 artiklan mukaisesti 0 prosentin riskipainoa;
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e) julkisyhteisöjä tai julkisoikeudellisia laitoksia, joilta olevia
saamisia käsitellään 116 artiklan mukaisesti;
f) laitoksia, ja rahoituslaitoksia, joiden saamisia rahoituslaitok
selta kohdellaan 119 artiklan 5 kohdan mukaisesti saamisina
laitoksilta;
g) muita yrityksiä, mukaan luettuina laitoksen emo-, tytär- ja
omistusyhteysyritykset, jos toinen seuraavista vaatimuksista
täyttyy:
i) kyseisillä muilla yrityksillä on ulkoisen luottoluokituslai
toksen antama luottoluokitus;
ii) kun kyseessä ovat laitokset, jotka laskevat riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden
yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti, kyseisillä
muilla yrityksillä ei ole virallisesti hyväksytyn ulkoisen
luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, mutta
niille antaa sisäisen luokituksen laitos;
h) keskusvastapuolet.
2.
Jos laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän IRB-menetelmän
mukaisesti, takaajalla on voidakseen toimia hyväksyttävänä ta
kauksen luonteisen luottosuojan tarjoajana oltava sisäinen luo
kitus, jonka laitos on antanut 3 luvun 6 jakson säännösten
mukaisesti.
Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava tällaisista 1 kohdan
f alakohdan mukaisista hyväksyttävistä takauksen luonteisen
luottosuojan tarjoajista tai niiden yksilöimiseksi sovellettavista
peruskriteereistä luettelo sekä kuvaus sovellettavista vakavarai
suusvaatimuksista; toimivaltaisten viranomaisten on ylläpidet
tävä luetteloa ja toimitettava se muille toimivaltaisille viranomai
sille direktiivin 2013/36/EU 117 artiklan mukaisesti;
202 artikla
Luottosuojan tarjoajien hyväksyttävyys 153 artiklan 3
kohdassa tarkoitettuun käsittelyyn IRB-menetelmää
sovellettaessa
Laitos voi käyttää laitoksia, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä
ja vientiluottolaitoksia hyväksyttävinä takauksen luonteisen luot
tosuojan tarjoajina, joihin voidaan soveltaa 153 artiklan 3 koh
dan mukaista käsittelyä, kun ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) niillä on oltava riittävä kokemus takauksen luonteisen luotto
suojan tarjoamisesta;
b) niihin sovelletaan tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä
vastaavaa sääntelyä tai niillä on luottosuojan tarjoamisajan
kohtana ollut virallisesti hyväksytyn ulkoisen luottoluokitus
laitoksen antama luottoluokitus, jonka EPV on määrittänyt
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vastaavan vähintään luottoluokkaa 3 yritysvastuiden riskipai
notuksesta annettujen 2 lukuun sisältyvien sääntöjen mukai
sesti;

c) niillä on luottosuojan tarjoamisajankohtana tai koska tahansa
sen jälkeen ollut sisäinen luokitus, jossa niiden PD-luku on
enintään yhtä suuri kuin luottoluokassa 2 tai sitä ylemmissä
luottoluokissa yritysvastuiden riskipainotuksesta annettujen 2
lukuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti;

d) niillä on sisäinen luokitus, jossa PD-luku on enintään yhtä
suuri kuin luottoluokassa 3 tai sitä ylemmissä luottoluokissa
yritysvastuiden riskipainotuksesta annettujen 2 lukuun sisäl
tyvien sääntöjen mukaisesti.

Tätä artiklaa sovellettaessa vientiluottolaitosten tarjoamalla luot
tosuojalla ei saa olla valtion nimenomaista vastatakausta.

L 176/129

Kun laitos on toteuttanut sisäisen suojauksen ensimmäisen ala
kohdan mukaisesti, ja tässä luvussa asetetut vaatimukset täytty
vät, laitoksen on takauksen luonteista luottosuojaa hankkiessaan
sovellettava 4–6 jaksossa esitettyjä sääntöjä riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismää
rän laskennasta.

3 Jakso
Vaatimukset
1 Alajakso
Vastikkeellinen luottosuoja

205 artikla
Muita tase-erien nettoutussopimuksia kuin 206 artiklassa
tarkoitettuja päänettoutussopimuksia koskevat vaatimukset
Muita tase-erien nettoutussopimuksia kuin 206 artiklassa tarkoi
tettuja päänettoutussopimuksia voidaan pitää hyväksyttävänä
luottoriskin vähentämistapana, kun seuraavat vaatimukset täyt
tyvät:

203 artikla
Takausten hyväksyttävyys takauksen luonteisena
luottosuojana
Laitokset voivat käyttää takauksia hyväksyttävänä takauksen
luonteisena luottosuojana.

3 Alajakso
Johdannaisten tyypit

a) kyseisten sopimusten on oltava oikeudellisesti päteviä ja kai
killa asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla täytän
töönpanokelpoisia myös, jos vastapuoli todetaan maksuky
vyttömäksi tai asetetaan konkurssiin;

b) laitosten on pystyttävä milloin tahansa määrittämään, mitkä
varat ja velat ovat kyseisten sopimusten kohteena;

204 artikla
Luottojohdannaisten hyväksyttävät tyypit
1.
Laitokset voivat käyttää hyväksyttävänä luottosuojana seu
raavan tyyppisiä luottojohdannaisia ja rahoitusvälineitä, jotka
voivat koostua kyseisistä luottojohdannaisista tai jotka ovat ta
loudellisessa mielessä käytännössä vastaavia:

c) laitosten on seurattava ja valvottava jatkuvasti luottosuojan
lopettamiseen liittyviä riskejä;

d) laitosten on seurattava ja valvottava kyseisiä vastuita netto
perusteisesti ja jatkuvasti.

a) luottoriskinvaihtosopimukset;
206 artikla
b) tuottojenvaihtosopimukset;

c) luottoriskin vaihtolainat niiden käteisrahoituksen osalta.

Päänettoutussopimusten alaisia takaisinostotransaktioita tai
arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai
-ottamiseen liittyviä liiketoimia tai muita
pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia koskevat vaatimukset

Kun laitos ostaa luottosuojaa tuottojenvaihtosopimuksen avulla
ja kirjaa vaihtosopimuksen perusteella saadut maksut nettotu
loiksi, mutta ei kirjaa vastaavaa suojattavan omaisuuserän arvon
alentumista joko käyvän arvon alennuksena tai varausten lisä
yksenä, luottosuojaa ei pidetä hyväksyttävänä.

Päänettoutussopimusten alaisia takaisinostotransaktioita tai ar
vopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen
liittyviä liiketoimia tai muita pääomamarkkinalähtöisiä liiketoi
mia voidaan pitää hyväksyttävänä luottoriskin vähentämistapa
na, kun kyseisten sopimusten nojalla annettu vakuus täyttää
kaikki 207 artiklan 2–4 kohdassa asetetut vaatimukset ja kun
kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

2.
Kun laitos toteuttaa sisäisen suojauksen luottojohdannaista
käyttäen, kaupankäyntivarastoon siirretty luottoriski on siirret
tävä kolmannelle tai kolmansille, jotta luottosuojaa voidaan pi
tää hyväksyttävänä tätä lukua sovellettaessa.

a) niiden on oltava oikeudellisesti päteviä ja kaikilla asian kan
nalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla täytäntöönpanokel
poisia myös, jos vastapuoli todetaan maksukyvyttömäksi tai
asetetaan konkurssiin;
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b) niiden on annettava saajaosapuolelle oikeus päättää oikeaaikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vasta
puoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan
konkurssiin;

luettuina epäonnistuneen tai heikentyneen luottosuojan aihe
uttamat riskit, arvostusriskit, luottosuojan päättämisestä ai
heutuvat riskit sekä vakuuden käytöstä aiheutuva keskittymä
riski ja vaikutukset laitoksen yleiseen riskiprofiiliin;

c) niiden on annettava mahdollisuus nettouttaa sopimuksen
mukaisesti keskeytetyistä liiketoimista aiheutuneet voitot ja
tappiot siten, että osapuoli on toiselle osapuolelle velkaa
yhden nettosumman.

c) niillä on oltava hyväksyttyjen vakuuksien tyyppejä ja määriä
koskevat dokumentoidut käytänteet ja menettelyt;

207 artikla

d) niiden on laskettava vakuuden markkina-arvo ja tehtävä tar
vittaessa uudelleenarvostus vähintään kuuden kuukauden vä
lein tai aina, kun niillä on syytä epäillä, että vakuuden mark
kina-arvo on vähentynyt merkittävästi;

Rahoitusvakuuksia koskevat vaatimukset
1.
Sovellettaessa mitä tahansa menetelmää rahoitusvakuuksia
ja kultaa voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena, kun kaikki
2–4 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät.

e) jos vakuus on kolmannen hallussa, niiden on varmistettava
asianmukaisesti, että kyseinen kolmas taho pitää vakuuden
erillään omista omaisuuseristään;

2.
Vastapuolen luottokelpoisuudella ja vakuuden arvolla ei
saa olla olennaista positiivista korrelaatiota. Mikäli vakuuden
arvo merkittävästi vähenee, yksinomaan tämä ei saa merkitä
vastapuolen luoton laadun merkittävää heikentymistä. Mikäli
vastapuolen luoton laatu muuttuu kriittiseksi, yksinomaan
tämä ei saa merkitä vakuuden arvon merkittävää vähenemistä.

f) niiden on varmistettava, että ne suuntaavat riittävät resurssit
huolehtimaan OTC-johdannaisiin ja arvopapereilla toteutetta
vien rahoitustoimien vastapuoliin liittyvien vakuusvajesopi
musten asianmukaisesta toiminnasta, jota mitataan laitosten
ulkopuolisille tahoille osoittamien vakuuksien muutospyyn
töjen oikea-aikaisuudella ja tarkkuudella ja saapuneiden va
kuuksien muutospyyntöjen vastausajalla;

Vastapuolen tai siihen yhteydessä olevan konserniyhteisön liik
keeseen laskemia arvopapereita ei saa pitää hyväksyttävänä va
kuutena. Tästä huolimatta 129 artiklan säännösten mukaisia
vastapuolen itse liikkeeseen laskemia katettuja joukkolainoja
voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena, kun ne on asetettu
takaisinostotransaktion vakuudeksi, edellyttäen että ne täyttävät
ensimmäisessä alakohdassa asetetun vaatimuksen.

3.
Laitosten on täytettävä kaikki sopimuksiin ja lainsäädän
töön sisältyvät velvoitteet ja toteutettava kaikki tarpeelliset toi
met, joilla varmistetaan vakuussopimusten täytäntöönpanokel
poisuus sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan laitosten
vakuutta koskevaan osuuteen.

Laitosten on toteuttava riittävä oikeudellinen tarkastelu, jolla
varmistetaan vakuusjärjestelyjen täytäntöönpanokelpoisuus kai
killa asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla. Laitosten
on toteutettava edellä mainittu tarkastelu uudestaan, jos se on
tarpeen täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi.

4.

Laitosten on täytettävä seuraavat operatiiviset vaatimukset:

a) niiden on dokumentoitava vakuusjärjestelyt asianmukaisesti,
ja niillä on oltava selkeät ja tehokkaat menettelyt, joita so
velletaan vakuuden oikea-aikaiseen rahaksi muuttamiseen;

g) niillä on oltava vakuudenhallintakäytänteet, joilla huolehdi
taan seuraavien seikkojen valvonnasta, seurannasta ja rapor
toinnista:
i) vakuusvajesopimuksista laitoksille aiheutuvat riskit;
ii) tietyntyyppisistä vakuutena käytetyistä omaisuuseristä
johtuva keskittymäriski;
iii) vakuuksien uudelleenkäyttö, mukaan luettuina vastapuol
ilta saatujen vakuuksien uudelleenkäytöstä mahdollisesti
aiheutuvat likviditeettivaikeudet;
iv) vastapuolille asetettuihin vakuuksiin liittyvistä oikeuksista
luopuminen.
5.
Edellä 2–4 kohdassa asetettujen kaikkien vaatimusten täyt
tämisen lisäksi luottosuojan jäljellä olevan maturiteetin on ol
tava vähintään yhtä pitkä kuin vastuun jäljellä oleva maturiteetti,
jotta rahoitusvakuutta voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena
rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää sovellet
taessa.
208 artikla
Kiinteistövakuuksia koskevat vaatimukset

b) niiden on sovellettava tehokkaita menettelyjä ja prosesseja,
joilla hallitaan vakuuden käytöstä syntyviä riskejä, mukaan

1.
Kiinteistöä voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena vain,
jos kaikki 2–5 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät.
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2.
Seuraavien oikeusvarmuutta koskevien vaatimusten on
täytyttävä:
a) kiinnityksen on oltava täytäntöönpanokelpoinen luottosopi
muksen tekohetkellä asian kannalta merkityksellisillä lain
käyttöalueilla, ja se on rekisteröitävä asianmukaisesti aikar
ajoja noudattaen;
b) kaikkien pantiksi antamista koskevien oikeudellisten vaa
timusten on täytyttävä;
c) luottosuojasta tehdyn sopimuksen ja sen perustana olevan
oikeusprosessin on annettava laitokselle mahdollisuus reali
soida suojan arvo kohtuullisessa ajassa.
3.
Seuraavien kiinteistön arvon seurantaa ja arvioimista kos
kevien vaatimusten on täytyttävä:
a) laitosten on seurattava kiinteistön arvon kehitystä säännölli
sesti ja vähintään kerran vuodessa liikekiinteistöjen osalta ja
kerran kolmessa vuodessa asuinkiinteistöjen osalta. Laitosten
on harjoitettava seurantaa useammin, jos markkinaolosuhteet
muuttuvat merkittävästi;
b) kiinteistön arvo on arvioitava uudelleen, jos laitosten käytet
tävissä olevista tiedoista ilmenee, että kiinteistön arvo on
saattanut alentua olennaisesti suhteessa yleisiin markkinahin
toihin; uudelleenarvioinnin on tapahduttava sellaisen arvioi
jan toimesta, jolla on arvon arvioimisen edellyttämä ammat
titaito ja kokemus ja joka on riippumaton suhteessa luotto
päätösprosessiin. Niiden lainojen tapauksessa, jotka ylittävät
kolme miljoonaa euroa tai viisi prosenttia laitoksen omista
varoista, arvioijan on arvioitava uudelleen kiinteistön arvo
vähintään joka kolmas vuosi.
Laitokset voivat käyttää tilastollisia menetelmiä kiinteistön arvon
seurannassa ja arvon uudelleenarvostusta edellyttävien kiinteis
töjen havaitsemiseksi.
4.
Laitosten on dokumentoitava selkeästi hyväksymiensä
asuin- ja liikekiinteistöjen tyypit ja luotonmyöntämiskäytänteen
sä.
5.
Laitoksilla on oltava menettelyt, joilla seurataan, että luot
tosuojana olevalla kiinteistöllä on riittävä vakuutusturva vahin
kojen varalta.
209 artikla
Saamisia koskevat vaatimukset
1.
Saamisia voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena, jos
kaikki 2 ja 3 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät.
2.
Seuraavien oikeusvarmuutta koskevien vaatimusten on
täytyttävä:

L 176/131

a) oikeudellisten järjestelyjen, joilla vakuus asetetaan luottoa
myöntävälle laitokselle, on oltava vankkoja ja tehokkaita ja
niillä on varmistettava, että kyseisellä laitoksella on selvät
oikeudet vakuuteen, mukaan lukien oikeus vakuutta koske
viin myyntituloihin;

b) laitosten on toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmis
tamiseksi, että kaikki vakuuksien täytäntöönpanokelpoisuutta
koskevat paikalliset vaatimukset täyttyvät. Luottoa myöntä
villä laitoksilla on oltava etuoikeus vakuuteen, vaikkakin laki
sääteisten etuoikeutettujen velkojien vaateet saattavat mennä
etuoikeutettujen saamisten edelle;

c) laitosten on toteutettava riittävä oikeudellinen tarkastelu,
jolla varmistetaan vakuusjärjestelyjen täytäntöönpanokelpoi
suus kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueil
la;

d) laitosten on dokumentoitava asianmukaisesti vakuusjärjeste
lynsä ja niillä on oltava selkeät ja tehokkaat menettelyt, joita
sovelletaan vakuuden oikea-aikaiseen perintään;

e) laitoksilla on oltava menettelyt, joilla varmistetaan, että lain
säädännössä asetettuja velallisen maksukyvyttömyyden totea
mista ja vakuuden oikea-aikaista perintää koskevia ehtoja
noudatetaan;

f) jos velallinen joutuu taloudellisiin vaikeuksiin tai maksuky
vyttömäksi, laitoksilla on oltava lainmukainen oikeus myydä
tai siirtää saamiset muille tahoille ilman niiden vastapuolten
hyväksyntää, joilta saaminen on.

3.
Seuraavien riskienvalvontaa koskevien vaatimusten on täy
tyttävä:

a) laitoksella on oltava asianmukainen prosessi, jolla määrite
tään saamisiin liittyvä luottoriski. Tällaiseen prosessiin on
sisällyttävä analyysit velallisen liiketoiminnasta ja toimialasta
sekä asiakkaista, joiden kanssa velallinen harjoittaa liiketoi
mintaa. Jos laitos tukeutuu velalliselta saatuihin tietoihin
määrittääkseen tämän asiakkaisiin liittyvän luottoriskin, lai
toksen on tarkasteltava velallisen luottokäytänteitä uudelleen
todetakseen, että ne ovat asianmukaisia ja luotettavia;

b) vastuun määrän ja saamisten arvon erotus on määritettävä
ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset teki
jät, mukaan luettuina perintäkulut, yksittäisen velallisen pan
tiksi antamiin saamisryhmiin sisältyvät keskittymät sekä lai
toksella olevien vastuiden kokonaismäärään sisältyvä poten
tiaalinen keskittymäriski, joka ylittää laitoksen yleisillä mene
telmillä hallitun kokonaisriskin. Laitoksen on jatkuvasti so
vellettava saamisten luonteen edellyttämää seurantaprosessia.
Laitoksen on myös säännöllisesti tarkasteltava lainakovenant
tien, ympäristön tilaan liittyvien rajoitusten ja muiden lain
säädännöllisten vaatimusten täyttämistä;
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c) velallisen panttaamien saamisten on oltava hajautettuja, eikä
niiden ja velallisen välillä saa olla tarpeettoman suurta riip
puvuussuhdetta. Olennaisen positiivisen korrelaation toteutu
essa laitoksen on otettava huomioon asiaan liittyvät riskit
määrittäessään marginaaleja koko vakuusryhmälle;

d) laitos ei saa käyttää hyväksyttävänä luottosuojana saamisia
velalliseen sidoksissa olevilta tahoilta, tytäryritykset ja työn
tekijät mukaan luettuina;

27.6.2013

i) asianmukaiset vakuusvaatimukset suhteessa vastuumää
rään,
ii) kyky muuttaa vakuus nopeasti rahaksi,
iii) kyky määrittää objektiivinen hinta tai markkina-arvo,
iv) tieto siitä, kuinka usein arvotiedot ovat käytettävissä (mu
kaan luettuna asiantuntijan arvio),

e) laitoksella on oltava dokumentoitu prosessi, jolla saamisten
perintä varmistetaan vaikeissa olosuhteissa. Laitoksilla on ol
tava vaadittavat perintäjärjestelyt, vaikka se yleensä jättäisi
perinnän velallisen tehtäväksi.

v) vakuuden arvon volatiliteetti tai arvio volatiliteetista;

210 artikla

g) laitosten on vakuuden arvon arvioimisessa ja uudelleenarvos
tuksessa otettava täysimääräisesti huomioon vakuuden arvon
heikentyminen tai vakuuden vanhentuminen ja kiinnitettävä
erityistä huomiota ajan kulumisen vaikutuksiin niiden va
kuuksien osalta, joiden arvo on selvästi aikasidonnainen;

Muita reaalivakuuksia koskevat vaatimukset
Muuta reaalivakuutta kuin kiinteistöä voidaan pitää hyväksyttä
vänä vakuutena IRB-menetelmää sovellettaessa, jos seuraavat
vaatimukset täyttyvät:

a) vakuussopimuksen, jolla reaalivakuus annetaan laitokselle, on
oltava kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalu
eilla oikeudellisesti pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen, ja sen
on annettava laitokselle mahdollisuus realisoida vakuuden
arvo kohtuullisessa ajassa;

b) 209 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja etuoike
utettuja vaateita yksinomaisesti lukuun ottamatta vain vakuu
teen liittyviä ensisijaisia pantteja tai kiinnityksiä voidaan pitää
hyväksyttävänä vakuutena, ja laitoksella on oltava etuoikeus
vakuuden realisoinnista saatavaan tuottoon suhteessa kaik
kiin muihin luotonantajiin;

h) laitoksilla on oltava oikeus tarkastaa vakuus paikan päällä.
Niillä on myös oltava käytänteet ja menettelyt, joita sovelle
taan niiden oikeuteen tarkastaa vakuus paikan päällä;
i) luottosuojaksi valitun vakuuden on oltava asianmukaisesti
vakuutettu, ja laitoksilla on oltava menettelyt tämä seuraa
miseksi.
211 artikla
Vakuudellisiksi katsottavia leasing-vastuita koskevat
vaatimukset
Laitokset voivat käsitellä leasing-liiketoimista johtuvia vastuita
vakuudellisina vuokratun omaisuustyypin mukaisesti, jos seura
avat vaatimukset täyttyvät:

c) laitosten on seurattava vakuuden arvon kehitystä säännölli
sesti ja vähintään kerran vuodessa. Laitosten on harjoitettava
seurantaa useammin, jos markkinaolosuhteet muuttuvat mer
kittävästi;

a) tapauksen mukaan 208 tai 210 artiklassa asetettujen vaa
timusten on täytyttävä, jotta leasing-sopimuksen kohteena
olevaa omaisuustyyppiä voidaan pitää hyväksyttävänä vakuu
tena;

d) luottosopimukseen on sisällyttävä yksityiskohtainen kuvaus
vakuudesta sekä yksityiskohtainen erittely vakuuden arvon
uudelleenarvostuksen toteutustavasta ja tiheydestä;

b) vuokralleantajalla on oltava tehokkaat riskienvalvontamenet
telyt, jotka koskevat vuokratun omaisuuden käyttötarkoitus
ta, ikää sekä suunniteltua käyttöaikaa, mukaan luettuna va
kuuksien arvon asianmukainen seuranta;

e) laitosten on osana sisäisiä luottokäytänteitään ja -menettely
jään selkeästi dokumentoitava hyväksymiensä reaalivakuuk
sien tyypit sekä käytänteet ja menettelyt, joita ne soveltavat,
jotta kunkin vakuustyypin määrä on asianmukainen suh
teessa vastuumäärään;

c) vuokralleantajalla on oltava laillinen omistusoikeus ja mah
dollisuus käyttää oikea-aikaisesti omistajalle kuuluvia oikeuk
siaan;

f) liiketoimirakenteeseen liittyvistä laitoksen luottokäytänteistä
on käytävä ilmi seuraavat:

d) hyvittämättömän määrän arvon ja vakuuksien markkina-ar
von välinen ero ei ole niin suuri, että vuokratun omaisuuden
luottoriskiä vähentävä vaikutus tulee liioitellun suureksi, jos
eroa ei ole jo todennettu LGD-tason laskennassa.
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212 artikla
Muuta vastikkeellista luottosuojaa koskevat vaatimukset
1.
Kolmanteen laitokseen tehtyihin käteistalletuksiin tai sen
hallussa oleviin käteiseen verrattaviin instrumentteihin on sovel
lettava 232 artiklan 1 kohdan mukaista käsittelyä, kun kaikki
seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) luotonottajan vaateen kolmatta laitosta kohtaan on oltava
virallisesti pantattu tai luovutettu luottoa myöntävälle laitok
selle, ja tällaisen pantin tai luovutuksen on oltava oikeudel
lisesti pätevä ja kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lain
käyttöalueilla täytäntöönpanokelpoinen sekä varaukseton ja
peruuttamaton;

L 176/133

h) henkivakuutuksen myöntäneen yhtiön on maksettava takai
sinostoarvo kohtuullisessa ajassa pyydettäessä.
i) takaisinostoarvon maksamista ei voida pyytää ilman laitok
sen etukäteistä suostumusta;
j) henkivakuutuksen myöntäneeseen yhtiöön on sovellettava
direktiiviä 2009/138/EY tai sitä valvoo sellaisen kolmannen
maan toimivaltainen viranomainen, joka soveltaa valvonta- ja
sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovel
lettavia järjestelyjä.

2 Alajakso

b) kyseiselle kolmannelle laitokselle on oltava ilmoitettu pant
tauksesta tai luovutuksesta;

Takauksen luonteinen luottosuoja ja
luottoriskin vaihtolainat

213 artikla
c) kolmas laitos voi ilmoituksen perusteella suorittaa maksuja
ainoastaan luottoa myöntävälle laitokselle tai sen antamalla
etukäteisellä suostumuksella muille tahoille.
2.
Luottoa myöntävälle laitokselle pantattuja henkivakuutuk
sia voidaan pitää hyväksyttävänä vakuutena, jos kaikki seuraavat
vaatimukset täyttyvät:

Takauksia ja luottojohdannaisia koskevat yhteiset
vaatimukset
1.
Jollei 214 artiklan 1 kohdan säännöksistä muuta johdu,
takauksen tai luottojohdannaisen muodossa hankittua luotto
suojaa voidaan pitää hyväksyttävänä takauksen luonteisena luot
tosuojana, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) luottosuojan on oltava välitön;

a) henkivakuutuksen on oltava virallisesti pantattu tai siirretty
luottoa myöntävälle laitokselle;
b) henkivakuutuksen myöntäneelle yhtiölle on ilmoitettu pant
tauksesta tai siirrosta, eikä se ilmoituksen perusteella voi
suorittaa sopimuksen mukaisia maksuja ilman luottoa myön
tävän laitoksen suostumusta;
c) luottoa myöntävällä laitoksella on oltava oikeus irtisanoa
vakuutus ja saada itselleen takaisinostoarvo velallisen maksu
kyvyttömyyden tapauksessa;
d) luottoa myöntävälle laitokselle on ilmoitettava, jos vakuutuk
senottaja laiminlyö vakuutusmaksunsa;
e) luottosuojan on katettava luoton koko maturiteetti. Jos tämä
ei ole mahdollista, koska vakuutussuhde päättyy jo ennen
luottosuhteen loppumista, laitoksen on varmistettava, että
vakuutussopimuksesta peräisin oleva rahamäärä toimii va
kuutena laitokselle luottosopimuksen päättymiseen asti;
f) pantin tai luovutuksen on oltava oikeudellisesti pätevä ja
täytäntöönpanokelpoinen kaikilla luottosopimuksen tekohet
kellä asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla;
g) henkivakuutuksen myöntäneen yhtiön on ilmoitettava takai
sinostoarvo, jota ei voida vähentää;

b) luottosuojan laajuuden on oltava selvästi määritelty ja kiista
ton;
c) luottosuojasopimukseen ei saa sisältyä ehtoja, joiden täyttä
miseen luotonantaja ei voi suoraan vaikuttaa ja jotka
i) antavat luottosuojan tarjoajalle yksipuolisen oikeuden pe
ruuttaa luottosuoja;
ii) nostavat suojan todellisia kustannuksia, jos suojattavan
vastuun luottoluokka heikentyy;
iii) voisivat vapauttaa luottosuojan tarjoajan velvoitteesta
suorittaa maksut kohtuullisessa ajassa alkuperäisen vasta
puolen laiminlyötyä maksut tai leasing-sopimuksen voi
massaolon päätyttyä vakuudellisen jäännösarvon hyväk
symiseksi 134 artiklan 7 kohdan ja 166 artiklan 4 koh
dan mukaisesti;
iv) voisivat antaa luottosuojan tarjoajalle oikeuden lyhentää
luottosuojan maturiteettia;
d) luottosuojasopimuksen on oltava oikeudellisesti pätevä ja
täytäntöönpanokelpoinen kaikilla luottosopimuksen tekohet
kellä asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla.
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2.
Laitoksen on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle,
että sillä on järjestelmät, joilla hallitaan potentiaalisia riskikeskit
tymiä, jotka johtuvat laitoksen käyttämistä takauksista ja luot
tojohdannaisista. Laitoksen on pystyttävä osoittamaan toimival
taisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, millainen vuorovaikutus
sen luottojohdannaisten ja takausten käyttöä koskevalla strate
gialla on laitoksen yleisen riskiprofiilin hallinnan kanssa.
3.
Laitoksen on täytettävä kaikki sopimuksiin ja lainsäädän
töön sisältyvät velvoitteet ja toteutettava toimet, joilla varmiste
taan takauksen luonteisen luottosuojan täytäntöönpanokelpoi
suus sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan laitoksen
luottosuojaa koskevaan osuuteen.
Laitoksen on toteutettava riittävä oikeudellinen tarkastelu, jolla
varmistetaan takauksen luonteisen luottosuojan täytäntöönpa
nokelpoisuus kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttö
alueilla. Laitoksen on toistettava tällainen tarkastelu, jos se on
tarpeen täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi.
214 artikla
Valtioiden ja muun julkisen sektorin vastatakaukset
1.
Laitokset voivat käsitellä 2 kohdassa tarkoitettua vastuuta
kyseisessä kohdassa lueteltujen yhteisöjen myöntämällä takauk
sella suojattuna vastuuna, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyt
tyvät:
a) vastatakauksen on katettava kaikki saamiseen sisältyvät luot
toriskin osatekijät;
b) sekä alkuperäisen takauksen että vastatakauksen on täytet
tävä takauksille 213 artiklassa ja 215 artiklan 1 kohdassa
asetetut vaatimukset, paitsi että vastatakauksen ei tarvitse
olla suora;
c) suojan on oltava kattava, eivätkä aiempia ajanjaksoja koske
vat tiedot saa viitata siihen, että vastatakauksen tarjoama
suoja ei kattavuudeltaan vastaisi kyseisen yhteisön myöntä
mää suoraa takausta.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä käsittelyä on sovellettava sel
laisella takauksella suojattuihin vastuisiin, jolle on otettu vastata
kaus joltakin seuraavista yhteisöistä:
a) keskushallinto tai keskuspankki;
b) aluehallinto tai paikallisviranomaiset;
c) julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos, jolta olevia saa
misia käsitellään 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kuten
saamisia valtiolta;
d) kansainvälinen kehityspankki tai kansainvälinen järjestö, jo
hon sovelletaan 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mu
kaisesti tai niiden nojalla 0 prosentin riskipainoa;
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e) julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos, jolta olevia saatavia
käsitellään 116 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.
3.
Laitosten on sovellettava 1 kohdassa vahvistettua käsittelyä
myös vastuisiin, joille 2 kohdassa luetellut yhteisöt eivät ole
antaneet vastatakausta, jos vastuun vastatakauksella on puoles
taan yhden 1 kohdassa luetellun yhteisön suora takaus ja kysei
sessä kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät.
215 artikla
Takauksia koskevat lisävaatimukset
1.
Takauksia pidetään hyväksyttävänä takauksen luonteisena
luottosuojana, jos kaikki 213 artiklassa asetetut vaatimukset ja
kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) vastapuolen maksukyvyttömyys- tai maksulaiminlyöntitilan
teessa luottoa myöntävällä laitoksella on oltava oikeus vaatia
takaajaa suorittamaan kohtuullisessa ajassa kaikki saamiseen
liittyvät erääntyneet maksut, jotka kuuluvat suojan piiriin, ja
takaajan maksuvelvollisuuden edellytyksenä ei saa olla se,
että luottoa myöntävän laitoksen pitää periä maksua ensin
vastapuolelta.
Kun kyseessä on asuntoluottoihin liittyvä takauksen luontei
nen luottosuoja 213 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii ala
kohdan ja tämän alakohdan ensimmäisen alakohdan vaa
timukset on täytettävä 24 kuukauden kuluessa;
b) takauksen on oltava selvästi dokumentoitu velvoite, jonka
takaaja on ottanut vastuulleen;
c) toisen seuraavista vaatimuksista on täytyttävä:
i) takauksen on katettava kaikki maksut, jotka vastapuolen
odotetaan suorittavan saamisen osalta;
ii) jos tietyntyyppiset maksut on rajattu takauksen ulkopuo
lelle, luottoa myöntävän laitoksen on mukautettava ta
kauksen arvoa vastaamaan rajoitettua takausta.
2.
Kun kyse on osana keskinäisiä takausjärjestelmiä myönne
tyistä takauksista tai takauksista, jotka 214 artiklan 2 kohdassa
luetellut yhteisöt ovat antaneet tai joille ne ovat antaneet vasta
takauksen, tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten
vaatimusten on katsottava täyttyneen, jos toinen seuraavista vaa
timuksista täyttyy:
a) luottoa myöntävällä laitoksella on oikeus saada takaajalta
kohtuullisessa ajassa alustava maksu, joka täyttää molemmat
seuraavista vaatimuksista:
i) sen on perustuttava realistiseen arvioon kokonaistappios
ta, mukaan luettuina tappiot, jotka johtuvat korkojen ja
muiden velallisen velvoitteisiin kuuluvien maksujen lai
minlyönnistä ja jotka koituvat todennäköisesti luottoa
myöntävän laitoksen tappioksi;

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

ii) sen on oltava suhteessa takauksen kattavuuteen;
b) luottoa myöntävä laitos voi osoittaa toimivaltaisia viranomai
sia tyydyttävällä tavalla, että takaus tarjoaa riittävän hyvän
suojan tappioiden varalta, mukaan luettuina tappiot, jotka
johtuvat korkojen ja muiden velallisen velvoitteisiin kuu
luvien maksujen laiminlyönnistä, mikä oikeuttaa kyseisen
kohtelun.

L 176/135

f) luottosuojan ostajalla on oltava oikeus ja mahdollisuus il
moittaa luottosuojan tarjoajalle maksuvelvollisuuden laukai
sevan tapahtuman toteutumisesta.

Jos maksuvelvollisuuden laukaiseviin tapahtumiin ei sisälly a
alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua suojattavan omaisuuden
uudelleenjärjestelyä, se voi tästä huolimatta olla hyväksyttävä
luottosuoja, jos suojan arvoa alennetaan 233 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

216 artikla
Luottojohdannaisia koskevat lisävaatimukset
1.
Luottojohdannaista pidetään hyväksyttävänä takauksen
luonteisena luottosuojana, jos kaikki 213 artiklassa asetetut vaa
timukset ja kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) luottojohdannaisen ehdoissa maksuvelvollisuuden laukaise
viin tapahtumiin on kuuluttava
i) suojattavaan omaisuuteen liittyvien ehtojen, jotka ovat
voimassa maksun laiminlyönnin tapahtuessa, mukaisten
maksujen laiminlyöminen, mukaan luettuna maksuajan
pidennys, joka vastaa suojattavalle omaisuudelle myön
nettyä maksuajan pidennystä tai on sitä lyhyempi;
ii) vastapuolen konkurssi, selvitystila tai kyvyttömyys mak
saa velkansa tai vastapuolen maksusuorituksen laimin
lyönti tai kirjallinen ilmoitus sen yleisestä kyvyttömyy
destä maksaa velkansa eräpäivinä, ja vastaavat tapahtu
mat;

2.
Luottojohdannaisen ehtojen mukainen suojattava omai
suus ja referenssiomaisuus tai suojattava omaisuus ja maksuvel
vollisuuden laukaisevan tapahtuman toteutumisen määrityksessä
käytettävä omaisuus voivat erota toisistaan ainoastaan, jos mo
lemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) referenssiomaisuus tai maksuvelvollisuuden laukaisevan ta
pahtuman toteutumisen määrityksessä käytettävä omaisuus
on etuoikeusasemaltaan sama tai huonompi kuin suojattava
omaisuus;

b) suojattavalla omaisuudella ja referenssiomaisuudella tai mak
suvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman toteutumisen mää
rityksessä käytettävällä omaisuudella on oltava sama vasta
puoli, ja on sovellettava oikeudellisesti täytäntöönpanokel
poisia ristikkäisiä maksukyvyttömyysperusteita tai ristikkäisiä
erääntymisperusteita.

217 artikla
iii) suojattavan omaisuuden uudelleenjärjestely, johon sisäl
tyy pääoman, korkojen tai palkkioiden maksusta vapaut
taminen tai sen lykkäys, joka johtaa luottotappioon;
b) jos luottojohdannaisen ehdoissa sallitaan käteismaksu

Vaatimukset, joiden on täytyttävä 153 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua käsittelyä varten
1.
Jotta takaukseen tai luottojohdannaiseen perustuva luotto
suoja voitaisiin käsitellä 153 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i) laitoksilla on oltava tehokas arviointiprosessi, jolla tap
pion määrä voidaan arvioida luotettavasti;

a) suojattavan omaisuuden on oltava jokin seuraavista vastuista:

ii) ehdoissa on määritettävä selvästi ajanjakso, jonka aikana
suojattavan omaisuuden arvo voidaan määrittää maksu
velvoitteen laukaisevan tapahtuman jälkeen;

i) 147 artiklassa tarkoitettu yritysvastuu, vakuutus- ja jäl
leenvakuutusyrityksiä lukuun ottamatta;

c) jos käteismaksun edellytyksenä on, että luottosuojan ostajalla
on oikeus ja mahdollisuus siirtää suojattava omaisuus luotto
suojan tarjoajalle, alkuperäisen velvoitteen ehdoissa on mää
rättävä, että kyseistä siirtoa ei saa kieltää kohtuuttomin pe
rustein;

ii) sellainen aluehallinnon, paikallisviranomaisen, julkisyhtei
sön tai julkisoikeudellisen laitoksen vastuu, jota ei käsi
tellä 147 artiklassa tarkoitettuna saamisena valtioilta tai
keskuspankeilta;

d) ne tahot, jotka ovat vastuussa maksuvelvollisuuden laukaise
van tapahtuman toteamisesta, on nimettävä selvästi;
e) maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman toteaminen ei
saa olla ainoastaan luottosuojan tarjoajan vastuulla;

iii) 147 artiklan 5 kohdan mukaisesti vähittäisvastuuksi luo
kiteltu saaminen pk-yritykseltä;

b) kohde-etuuden vastapuolet eivät saa olla saman konsernin
jäseniä kuin luottosuojan tarjoaja;
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c) vastuu on suojattava jollakin seuraavista rahoitusvälineistä
i) takauksen luonteiset yhteen riskikohteeseen perustuvat
luottojohdannaiset tai yhteen riskikohteeseen perustuvat
takaukset (single-name);
ii) korimuotoiset ensimmäisen tappion sijoitustuotteet (firstto-default -tuotteet)
iii) korimuotoiset n:nen tappion sijoitustuotteet (nth-to-defa
ult -tuotteet);
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2.
Laitosten on 1 kohdan c alakohdan ii alakohtaa sovellet
taessa sovellettava 153 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käsitte
lyä sellaisiin koriin kuuluviin varoihin, joiden riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä on alhaisin.
3.
Sovellettaessa 1 kohdan c alakohdan iii alakohtaa saatu
luottosuoja voidaan hyväksyä tämän kehyksen mukaiseen käsit
telyyn ainoastaan silloin, kun hyväksyttävä (n-1):en luottotap
piosuoja on myös saatu tai kun (n-1) osa koriin kuuluvista
varoista on jo johtanut luottotappioihin. Tällaisessa tapauksessa
153 artiklan 3 kohdassa esitettyä käsittelyä sovelletaan sellaisiin
koriin sisältyviin varoihin, joiden riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärä on alhaisin.
4 Jakso

d) luottosuojan on täytettävä soveltuvin osin 213, 215 ja
216 artiklassa esitetyt vaatimukset;

Luottoriskin vähentämisen vaikutusten
laskeminen
1 Alajakso

e) vastuulle ennen 153 artiklan 3 kohdassa säädetyn käsittelyn
soveltamista osoitettua riskipainoa ei vielä ole otettu huomi
oon luottosuojassa;

Vastikkeellinen luottosuoja

218 artikla
Luottoriskin vaihtolainat

f) laitoksella on oikeus odottaa saavansa maksu luottosuojan
tarjoajalta ilman, että sen on ryhdyttävä oikeustoimiin vel
voittaakseen vastapuolen suorittamaan maksun. Laitoksen on
varmistettava mahdollisuuksien mukaan, että luottosuojan
tarjoaja on valmis maksamaan nopeasti maksuvelvollisuuden
laukaisevan tapahtuman ilmetessä;
g) ostetun luottosuojan on katettava kaikki suojattuun vastuu
seen liittyvät luottotappiot, jotka johtuvat sopimuksessa mää
ritettyjen maksuvelvollisuuden laukaisevien tapahtumien il
menemisestä;

Sijoituksia luottoa myöntävän laitoksen liikkeeseenlaskemiin
luottoriskin vaihtolainoihin voidaan käsitellä kuten käteisva
kuuksia, kun vastikkeellisen luottosuojan vaikutuksia lasketaan
tämän alajakson mukaisesti, edellyttäen että luottoriskin vaihto
lainaan sisältyvää luottoriskinvaihtosopimusta voidaan pitää hy
väksyttävänä takauksen luonteisena luottosuojana. Määriteltäes
sä, voidaanko luottoriskin vaihtolainaan sisältyvää luottoriskin
vaihtosopimusta pitää hyväksyttävänä takauksen luonteisena
luottosuojana, laitos voi edellyttää, että 194 artiklan 6 kohdan
c alakohdassa esitetyn vaatimuksen on täytyttävä.
219 artikla
Tase-erien nettoutus

h) jos fyysinen selvitys on hyväksytty luottosuojan maksujärjes
telyssä, lainan, joukkovelkakirjalainan tai ehdollisten velkojen
fyysistä selvittämistä on koskettava oikeusvarmuus;
i) jos laitos aikoo selvittää fyysisesti muun velvoitteen kuin
suojattavan vastuun, sen on varmistettava, että fyysisesti sel
vitettävä velvoite on riittävän likvidi, jotta laitos voisi ostaa
sen fyysisesti selvitettäväksi sopimuksen mukaan;
j) sekä luottosuojan tarjoajan että laitoksen on vahvistettava
luottosuojajärjestelyjä koskevat ehdot oikeudellisesti kirjalli
sella sopimuksella;
k) laitoksilla on menetelmä, jolla havaitaan luottosuojan tarjoa
jan ja vastapuolen luottokelpoisuuden liian suuri keskinäinen
riippuvuus, joka johtuu siitä, että niiden suorituskyky riippuu
järjestelmäriskitekijää pitemmälle menevistä yhteisistä teki
jöistä;
l) kun kyseessä on suojaus laimentumisriskiä vastaan, ostettu
jen saamisten myyjä ei saa kuulua samaan konserniin kuin
luottosuojan tarjoaja.

Luottoa myöntävään laitokseen tehtyjä talletuksia ja sille myön
nettyjä lainoja, joihin sovelletaan tase-erien nettoutusta, on ky
seisen laitoksen toimesta käsiteltävä käteisvakuuksina lasketta
essa kyseisten samana valuuttana olevien luottoa myöntävän
laitoksen talletusten ja lainojen vastikkeellisen luottosuojan vai
kutuksia.
220 artikla
Valvojan määrittämän vakioarvon leikkauksen tai omat
arvonleikkaustekijät -menetelmän käyttö
päänettoutussopimuksissa
1.
Kun laitokset laskevat vastuun täysin mukautettua arvoa
(E*) vastuille, joihin sovelletaan hyväksyttävien päänettoutusso
pimusten alaisia takaisinostotransaktioita tai arvopaperien tai
hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä lii
ketoimia tai muita pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia, laitos
ten on laskettava tehtävät volatiliteettikorjaukset joko sovelta
malla valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta tai omat ar
vonleikkaustekijät -menetelmää, kuten rahoitusvakuuksien katta
van menetelmän tapauksessa 223–226 artiklassa säädetään.
Omat arvonleikkaustekijät -menetelmää sovellettaessa on täytet
tävä samat ehdot ja vaatimukset kuin rahoitusvakuuksien katta
vassa menetelmässä.
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vopaperien kokonaisarvo, johon on lisätty kyseisen sopi
muksen mukaisesti lainaksiannetun tai siirretyn kyseisen
valuutan määrä;

E*-arvoa laskettaessa laitosten on

a) laskettava kunkin arvopaperiryhmän tai hyödyketyypin net
topositio vähentämällä ii alakohdan mukainen määrä i ala
kohdan mukaisesta määrästä:

ii) päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiotettujen, os
tettujen tai vastaanotettujen tietyn valuutan määräisten
arvopaperien kokonaisarvo, johon on lisätty kyseisen so
pimuksen mukaisesti lainaksiotetun tai vastaanotetun ky
seisen valuutan määrä;

i) päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiannettujen,
myytyjen tai luovutettujen arvopaperien ryhmän tai sa
mantyyppisten hyödykkeiden kokonaisarvo;

ii) päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiotettujen, os
tettujen tai vastaanotettujen arvopaperien ryhmän tai sa
mantyyppisten hyödykkeiden kokonaisarvo;

b) laskettava nettopositio kunkin valuutan (päänettoutussopi
muksen selvitysvaluuttaa lukuun ottamatta) mukaisesti vä
hentämällä ii alakohdan mukainen määrä i alakohdan mu
kaisesta määrästä:

i) päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiannettujen,
myytyjen tai luovutettujen tietyn valuutan määräisten ar

c) sovellettava tiettyyn arvopaperiryhmään tai käteispositioon
soveltuvaa volatiliteettikorjausta kyseisen ryhmän arvopape
rien positiivisen tai negatiivisen nettoposition absoluuttiseen
arvoon;

d) sovellettava valuuttariskin (fx) volatiliteettikorjausta kunkin
valuutan (lukuun ottamatta päänettoutussopimuksen selvitys
valuuttaa) positiiviseen tai negatiiviseen nettopositioon.

3.

Laitosten on laskettava E* seuraavan kaavan mukaisesti:

Ø
Õ 8X
X 9
X fx
>
> X sec
fx
þ
jE
Ei –
Ci >
jEj j · Hsec
j
·
H
Eä ¼ max 0,>
:
;þ
j
k
k
i

i

Ci

k

Hsec
= tietyn arvopaperien ryhmän j edellyttämä volatiliteetti
j
korjaus;

jossa

Ei

j

= kunkin sopimukseen kuuluvan yksittäisen vastuun i vas
tuuarvo, jota sovellettaisiin luottosuojan puuttuessa, kun
laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän standardimenetelmän mukaisesti tai kun ne las
kevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja od
otettujen tappioiden yhteismäärän IRB-menetelmän mu
kaisesti;

= lainaksiotettujen, ostettujen tai vastaanotettujen kunkin
ryhmän arvopaperien arvo tai samantyyppisten hyödyk
keiden arvo kunkin vastuun i osalta;

fx

Hk = valuutan k volatiliteettikorjaus.

4.
Laitosten on päänettoutussopimusten kattamien takaisi
nostotransaktioiden tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksi
antamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien tai muiden
pääomamarkkinapohjaisten liiketoimien riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän
laskemiseksi käytettävä 113 artiklan mukaisessa standardimene
telmän mukaisessa laskennassa ja 3 luvun mukaisesti IRB-me
netelmän mukaisessa laskennassa 3 kohdan mukaisesti laskettua
E*-arvoa vastuuarvona sellaiselle vastapuolelta olevalle vastuulle,
joka liittyy päänettoutussopimuksen alaisiin liiketoimiin.

= tietyn arvopaperien ryhmän j (positiivinen tai negatii
Esec
j
vinen) nettopositio;

fx

Ek

= tietyn valuutan k (lukuun ottamatta sopimuksen selvi
tysvaluuttaa) 2 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu
(positiivinen tai negatiivinen) nettopositio;

5.
Sovellettaessa 2 ja 3 kohtaa 'arvopaperien ryhmällä' tar
koitetaan saman yhteisön liikkeeseen laskemia arvopapereita,
joilla on sama liikkeeseenlaskuajankohta, sama maturiteetti ja
joihin sovelletaan samoja ehtoja ja realisointiaikoja kuin 224
ja 225 artiklassa.
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221 artikla
Sisäisten mallien menetelmän käyttö
päänettoutussopimuksissa
1.
Sen sijaan, että sovelletaan valvojan määrittämää vakio
arvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää las
kettaessa täysin mukautettua vastuuarvoa (E*), joka saadaan so
vellettaessa hyväksyttävän päänettoutussopimuksen alaisia takai
sinostotransaktioita tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksi
antamiseen tai -ottamiseen liittyviä liiketoimia tai muita pää
omamarkkinalähtöisiä liiketoimia (lukuun ottamatta johdannais
sopimuksia), laitokset voivat toimivaltaisten viranomaisten lu
valla käyttää sisäisten mallien menetelmää, jossa otetaan huo
mioon päänettoutussopimukseen kuuluvien arvopaperipositioi
den väliset korrelaatiovaikutukset sekä rahoitusvälineiden likvi
diys.

2.
Laitokset voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyt
tää sisäisiä mallejaan myös vakuudellisen limiittiluotonannon
tapauksessa, jos kyseiset liiketoimet on katettu kahdenvälisellä
päänettoutussopimuksella, joka täyttää 6 luvun 7 jaksossa ase
tetut vaatimukset.

27.6.2013

ii) sen on vastattava laitoksen riskienhallintajärjestelmän
suunnittelusta ja toteutuksesta;

iii) sen on laadittava ja analysoitava päivittäin raportteja,
jotka koskevat riskienmittausmallin tuloksia ja positioi
den limiitteihin liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä;

c) johto käsittelee riskienvalvontayksikön tuottamat päivittäiset
raportit tasolla, jolla on riittävästi toimivaltaa vähentää sekä
otettuja positioita että kokonaisriskiä;

d) laitoksella on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, joka
pystyy käyttämään kehittyneitä malleja riskienvalvontayksi
kössä;

e) laitos on ottanut käyttöön menettelyt sen seuraamiseksi ja
varmistamiseksi, että riskienmittausjärjestelmän yleistä toi
mintaa koskevia, dokumentoituja sisäisiä toiminta- ja valvon
taperiaatteita noudatetaan;

3.
Laitos voi päättää soveltaa sisäisten mallien menetelmää
riippumatta siitä, onko se päättänyt soveltaa riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän laskemiseen standardimenetelmää vai
IRB-menetelmää. Jos laitos päättää soveltaa sisäisten mallien
menetelmää, sen on sovellettava sitä kaikkiin vastapuoliin ja
arvopapereihin lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä salk
kuja, joihin se voi soveltaa 220 artiklassa säädettyjä valvojan
määrittämää vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät
-menetelmää.

f) voidaan osoittaa, että laitoksen malleilla on hyväksyttävällä
tarkkuudella pystytty mittaamaan riskit tekemällä vähintään
yhden vuoden ajalta toteumatestejä mallin tuotoksilla;

Laitokset, jotka ovat saaneet luvan käyttää sisäisen riskienhallin
nan mallia IV osaston 5 luvun mukaisesti, voivat soveltaa sisäis
ten mallien menetelmää. Jos laitos ei ole saanut tällaista lupaa,
se voi yhä hakea toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa soveltaa
sisäisten mallien menetelmää tämän artiklan soveltamiseksi.

g) laitos toteuttaa tihein välein systemaattisen stressitestiohjel
man, ja toimiva johto tarkastelee siitä saatuja tuloksia ja
ottaa ne huomioon päättäessään toimintatavoista ja limiiteis
tä;

4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitokselle luvan
soveltaa sisäisten mallien menetelmää ainoastaan, jos ne katso
vat, että laitoksen riskienhallintajärjestelmä, jota sovelletaan pää
nettoutussopimuksen alaisiin liiketoimiin sisältyviin riskeihin, on
rakenteeltaan asianmukainen ja sitä sovelletaan kattavasti ja siinä
on seuraavat laadulliset ominaisuudet:

h) laitos tekee osana tavanomaista sisäistä tarkastustaan riippu
mattoman riskienmittausjärjestelmän tarkastelu. Tarkastelussa
on käsiteltävä sekä kaupankäyntiyksiköiden että riippumatto
man riskienvalvontayksikön toimintaa;

a) liiketoimien potentiaalisen hintavolatiliteetin laskennassa käy
tetty sisäinen riskienmittausmalli on kiinteästi liitetty laitok
sen päivittäiseen riskienhallintaprosessiin, ja sen perusteella
vastuisiin sisältyvistä riskeistä ilmoitetaan laitoksen toimivalle
johdolle;

b) laitoksella on riskienvalvontayksikkö, joka täyttää kaikki seu
raavat vaatimukset:

i) sen on oltava riippumaton kaupankäyntiyksiköistä ja ra
portoitava suoraan toimivalle johdolle

i) laitos tarkastaa riskienvalvontajärjestelmänsä vähintään ker
ran vuodessa;

j) sisäinen malli täyttää 292 artiklan 8 ja 9 kohdassa ja 294 ar
tiklassa asetetut vaatimukset

5.
Laitoksen sisäiseen riskienarviointimalliin on sisällyttävä
riittävästi riskitekijöitä, jotta kaikki olennaiset hintariskit voidaan
ottaa huomioon.
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Laitos voi käyttää empiirisiä korrelaatioita riskiluokkien sisällä ja
riskiluokkien välillä, jos sen käyttämä korrelaatioiden mittaus
menetelmä on asianmukainen ja sitä sovelletaan kattavasti.
6.
Sisäisten mallien menetelmää käyttävien laitosten on las
kettava E* seuraavan kaavan mukaisesti:
)
( 8
9
X >
X
>
ä
>
>
>
>
Ei –
Ci ; þ potentiaalinen arvonmuutos
E ¼ max 0,:
i

i

jossa

Ei = kunkin sopimukseen kuuluvan yksittäisen vastuun i vas
tuuarvo, jota sovellettaisiin luottosuojan puuttuessa, kun
laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismää
rän standardimenetelmän mukaisesti tai kun ne laskevat
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti;
Ci = kuhunkin vastuuseen i sisältyvä lainaksiotettujen, ostettu
jen tai vastaanotettujen arvopaperien tai lainaksiotetun tai
vastaanotetun käteisen rahan arvo.
Kun laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismää
riä sisäisten mallien avulla, niiden on käytettävä mallin tuotosta
edelliseltä pankkipäivältä.
7.
Edellä 6 kohdassa tarkoitettua potentiaalista arvonmuu
tosta koskevassa laskelmassa on täytettävä kaikki seuraavat vaa
timukset:

L 176/139

nettoutusryhmä, joka täyttää 285 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa
vahvistetut kriteerit, vähimmäispitoaika on yhdenmukaistettava
sellaisen riskivakuusjakson kanssa, jota sovellettaisiin kyseisten
kohtien mukaisesti yhdessä 285 artiklan 5 kohdan kanssa.

8.
Laitosten on päänettoutussopimusten kattamien takaisi
nostotransaktioiden tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksi
antamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien tai muiden
pääomamarkkinapohjaisten liiketoimien riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän
laskemiseksi käytettävä 113 artiklan mukaisessa standardimene
telmän mukaisessa laskennassa ja 3 luvun mukaisesti IRB-me
netelmän mukaisessa laskennassa 6 kohdan mukaisesti laskettua
E*-arvoa vastuuarvona sellaiselle vastapuolelta olevalle vastuulle,
joka liittyy päänettoutussopimuksen alaisiin liiketoimiin.

9.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:

a) mitä pidetään merkitykseltään vähäisenä salkkuna 3 kohtaa
sovellettaessa;

b) kriteerit sen määrittämiseksi, onko sisäinen malli luotettava
ja sovelletaanko sitä kattavasti 4 ja 5 kohdan ja päänettou
tussopimusten mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

a) se on tehtävä vähintään kerran päivässä;
b) sen on perustuttava 99 prosentin yksisuuntaiseen luottamus
tasoon;
c) sen on perustuttava viiden päivän realisointiaikaan lukuun
ottamatta muita kuin arvopaperien takaisinostotransaktioita
tai arvopaperien lainaksiantamista tai -ottamista koskevia lii
ketoimia, jolloin on sovellettava 10 päivän realisointiaikaa;
d) sen on perustuttava vähintään yhden vuoden pituiseen to
teutuneeseen havaintojaksoon lukuun ottamatta tapauksia,
joissa lyhyempi havaintojakso on aiheellinen hintavolatilitee
tin merkittävän lisääntymisen vuoksi;
e) laskennassa käytettävät tiedot on päivitettävä kolmen kuu
kauden välein.
Kun laitoksella on takaisinostotransaktio, arvopaperien tai hyö
dykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvä liiketoimi
tai limiittiluotonantoon liittyvä tai samankaltainen liiketoimi tai

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

222 artikla
Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä
1.
Laitokset voivat soveltaa rahoitusvakuuksia koskevaa yk
sinkertaista menetelmää ainoastaan silloin, kun ne laskevat riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärän standardimenetelmän
mukaisesti. Laitos ei saa soveltaa sekä rahoitusvakuuksia koske
vaa yksinkertaista menetelmää että rahoitusvakuuksien kattavaa
menetelmää, paitsi 148 artiklan 1 kohtaa ja 150 artiklan 1
kohtaa sovellettaessa. Laitokset eivät saa soveltaa tätä poikkeusta
valikoivasti alhaisempien omien varojen vaatimusten aikaansaa
miseksi eikä käyttääkseen hyväksi sääntelyn katvealueita.

2.
Soveltaessaan rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista
menetelmää laitosten on annettava hyväksyttävän rahoitusva
kuuden arvoksi sen markkina-arvo, joka on määritetty 202 ar
tiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti.
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3.
Laitosten on annettava vastuuarvojen niille osille, joilla on
hyväksytty markkina-arvoon arvostettu vakuus, riskipaino, jota
ne soveltaisivat 2 luvun mukaisesti, jos luottoa myöntävällä
laitoksella olisi vakuusinstrumenttiin kohdistuva välitön vastuu.
Tässä tarkoituksessa liitteessä I mainitun taseen ulkopuolisen
erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia erän arvosta 111 ar
tiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta.

Vakuudellisen osan riskipainon on oltava vähintään 20 prosent
tia lukuun ottamatta 4–6 kohdassa mainittuja tapauksia. Laitos
ten on sovellettava vastuuarvon muulle osalle riskipainoa, jota
ne soveltaisivat 2 luvun mukaisesti vastapuolelta olevaan vakuu
dettomaan vastuuseen.

4.
Laitosten on annettava 227 artiklan kriteerit täyttävistä
takaisinostotransaktioista tai arvopaperien lainaksiantamiseen
tai -ottamiseen liittyvistä liiketoimista johtuvan vastuun vakuu
delliselle osuudelle riskipainoksi 0 prosenttia. Jos liiketoimen
vastapuoli ei ole keskeinen markkinatoimija, laitosten on sovel
lettava 10 prosentin riskipainoa.

27.6.2013

a) alue- ja paikallisviranomaisten liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin liittyviä vastuita pide
tään 115 artiklan mukaisesti saamisina siltä valtiolta, jonka
lainkäyttöalueella alue- tai paikallisviranomaiset toimivat;

b) kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin sovelletaan 117 artiklan
2 kohdan mukaisesti tai sen nojalla 0 prosentin riskipainoa;

c) kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemat vieraan
pääoman ehtoiset arvopaperit, joihin sovelletaan 118 artiklan
mukaisesti 0 prosentin riskipainoa.

d) julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten liikkeelle las
kemat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joita käsitellään
valtiovastuina 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

223 artikla
Rahoitusvakuuksien kattava menetelmä

5.
Kun kyse on liitteessä II lueteltujen johdannaissopimusten
6 luvun mukaisesti määritettävistä vastuuarvoista, laitosten on
sovellettava 0 prosentin riskipainoa vastuiden vakuudelliseen
osaan, edellyttäen että johdannaisvälineet arvostetaan päivittäin
markkinahintaan ja vakuutena on käteistä rahaa tai muita kätei
seen verrattavia instrumentteja eivätkä vastuu ja vakuus ole eri
valuutan määräisiä.

Laitosten on annettava 10 prosentin riskipaino sellaisiin kysei
siin liiketoimiin liittyvien vastuuarvojen vakuudelliselle osalle,
joiden vakuutena on valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseen
laskemia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita, joille annetaan
2 luvun mukaisesti 0 prosentin riskipaino.

6.
Kun kyse on muista kuin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista
liiketoimista, laitokset voivat antaa 0 prosentin riskipainon, kun
vastuu ja vakuus ovat saman valuutan määräisiä ja toinen seu
raavista vaatimuksista täyttyy:

a) vakuutena on käteistalletus tai muu käteiseen verrattava vä
line;

b) vakuutena on valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseen las
kemia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita, joille voidaan
114 artiklan mukaisesti antaa 0 prosentin riskipaino, ja va
kuuden markkina-arvoa on alennettu 20 prosenttia.

1.
Kun laitokset arvostavat rahoitusvakuuksia rahoitusva
kuuksien kattavan menetelmän mukaisesti, niiden on tehtävä
vakuuden markkina-arvoon volatiliteettikorjauksia jäljempänä
olevien 224–227 artiklan mukaisesti, jotta hintavolatiliteetin
vaikutukset voidaan ottaa huomioon.

Kun vakuus on eri valuutan määräinen kuin suojattava omai
suus, laitosten on lisättävä vakuuden arvoon 224–227 artiklan
mukaisesti tehtävään volatiliteettikorjaukseen valuutan volatili
teetin edellyttämä mukautus.

Kun kyseessä ovat OTC-johdannaissopimukset, jotka kuuluvat 6
luvun mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien
nettoutussopimusten piiriin, laitosten on tehtävä valuutan vola
tiliteetin edellyttämä volatiliteettikorjaus, kun vakuuden valuutta
ja selvitysvaluutta poikkeavat toisistaan. Myös silloin, kun net
toutussopimuksen piiriin kuuluvissa liiketoimissa käytetään
useita valuuttoja, laitosten on tehtävä ainoastaan yksi volatili
teettikorjaus.

2.
Laitosten on laskettava vakuuden volatiliteettikorjattu arvo
(CVA) seuraavasti:

jossa

C
7.
Sovellettaessa 5 ja 6 kohtaa valtioiden tai keskuspankkien
liikkeeseen laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin
katsotaan kuuluvan

Ö
Ä
CVA ¼ C · 1 – HC – Hfx

= vastuun arvo;

HC = vakuuteen tehtävä volatiliteettikorjaus, joka lasketaan 224
ja 227 artiklan mukaisesti.
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Hfx = valuuttaeron vuoksi tehtävä volatiliteettikorjaus, joka las
ketaan 224 ja 227 artiklan mukaisesti.

Laitosten on käytettävä tässä kohdan laskukaavaa laskiessaan
vakuuden volatiliteettikorjattua arvoa kaikille liiketoimille lu
kuun ottamatta hyväksytyn päänettoutussopimuksen alaisia lii
ketoimia, jolloin sovelletaan 220 ja 221 artiklan mukaisia sään
nöksiä.

3.
Laitosten on laskettava vakuuden volatiliteettikorjattu arvo
(EVA) seuraavasti:
Ö
Ä
EVA ¼ E · 1 þ HE
jossa

E = tapauksen mukaan 2 tai 3 luvun mukaisesti määritetty
vastuuarvo tilanteessa, jossa vastuu olisi vakuudeton;

HE = vastuuseen tehtävä volatiliteettikorjaus, joka lasketaan 224
ja 227 artiklan mukaisesti.

Kun kyseessä ovat OTC-johdannaissopimukset, laitosten on las
kettava EVA seuraavasti:
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jossa

EVA

= 3 kohdan mukaisesti laskettu vakuuden volatiliteetti
korjattu vastuuarvo;

CVAM = CVA, johon on tehty maturiteettien mahdollisten erojen
edellyttämä korjaus 5 jakson säännösten mukaisesti;

6.
Laitokset voivat laskea volatiliteettikorjaukset joko sovelta
malla 224 artiklassa tarkoitettua valvojan määrittämää vakio
arvon leikkausta tai 225 artiklassa tarkoitettua omat arvonleik
kaustekijät -menetelmää.

Laitos voi päättää soveltaa valvojan määrittämää vakioarvon
leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää riippu
matta siitä, onko se päättänyt soveltaa riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän laskemiseen standardimenetelmää vai
IRB-menetelmää.

Jos luottolaitos soveltaa omat arvonleikkaustekijät -menetelmää,
sen on sovellettava sitä kaikkiin rahoitusvälineiden tyyppeihin
lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä salkkuja, joihin se voi
soveltaa valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta.

EVA ¼ E.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetun E:n laskemiseksi on sovel
lettava seuraavaa:

7.
Kun vakuus koostuu useista hyväksyttävistä omaisuuseris
tä, laitosten on laskettava volatiliteettikorjaus (H) seuraavasti:
X
ai Hi
H¼
i

a) kun laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän standardimenetelmän mukaisesti, liitteessä I mainitun
taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 pro
senttia erän arvosta 111 artiklan 1 kohdassa mainitun vas
tuuarvon sijasta;

b) kun laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän IRB-menetelmän mukaisesti, niiden on laskettava
166 artiklan 8, 9 ja 10 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo
käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa kyseisissä
kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosent
timäärien sijasta.

jossa

ai = hyväksyttävän omaisuuserän i osuus vastuun kokonais
arvosta;

Hi = volatiliteettikorjaus, jota sovelletaan hyväksyttävään omai
suuserään i.

224 artikla
5.
Laitosten on laskettava täysin mukautettu vastuuarvo (E*),
jossa otetaan huomioon sekä vakuuden volatiliteetti että vakuu
den riskiä vähentävät vaikutukset, seuraavasti:
Eä ¼ max f0; EVA – CVAM g

Valvojan määrittämä vakioarvon leikkaus
rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää sovellettaessa
1.
Volatiliteettikorjaukset, joita laitosten on sovellettava, kun
ne soveltavat valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta, (ole
tuksena päivittäinen arvonmääritys) esitetään tämän kohdan tau
lukoissa 1–4.
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VOLATILITEETTIKORJAUKSET
Taulukko 1
Luottoluokka,
johon vieraan
pääoman
ehtoisen
arvopaperin
luottoluokitus
kuuluu

Jäljellä oleva
maturiteetti

197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
197 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa
mainittujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin mainittujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin
vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin
tehtävät volatiliteettikorjaukset
tehtävät volatiliteettikorjaukset

20 päivän
realisointiaika (%)

1

2-3

4

10 päivän
realisointiaika (%)

5 päivän
realisointiaika (%)

Arvopaperistamispositioihin tehtävät
volatiliteettikorjaukset, jotka täyttävät
197 artiklan 1 kohdan h alakohdassa
esitetyt vaatimukset

20 päivän
realisointiaika (%)

10 päivän
realisointiaika (%)

5 päivän
realisointiaika (%)

20 päivän
realisointiaika (%)

10 päivän
realisointiaika (%)

5 päivän
realisointiaika (%)

≤ 1 vuosi

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

>1 ≤ 5 vuotta

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

> 5 vuotta

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

22,628

16

11,313

≤ 1 vuosi

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

>1 ≤ 5 vuotta

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

> 5 vuotta

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,942

24

16,970

≤ 1 vuosi

21,213

15

10,607

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

>1 ≤ 5 vuotta

21,213

15

10,607

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

> 5 vuotta

21,213

15

10,607

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Ei
sovelleta

Taulukko 2
Luottoluokka,
johon
lyhytaikaisen
vieraan pääoman
ehtoisen
arvopaperin
luottoluokitus
kuuluu

197 osan 1 kohdan c ja d alakohdassa
197 osan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen
mainittujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin
yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lyhytaikaisen
luottoluokituksen saaneisiin vieraan pääoman lyhytaikaisen luottoluokituksen saaneisiin vieraan
pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehtävät
ehtoisiin arvopapereihin tehtävät
volatiliteettikorjaukset
volatiliteettikorjaukset

Arvopaperistamispositioihin tehtävät
volatiliteettikorjaukset, jotka täyttävät 197
artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt
vaatimukset

20
päivän
realisointiaika
(%)

10
päivän
realisointiaika
(%)

5
päivän
realisointiaika
(%)

20
päivän
realisointiaika
(%)

10
päivän
realisointiaika
(%)

5
päivän
realisointiaika
(%)

20
päivän
realisointiaika
(%)

10
päivän
realisointiaika
(%)

5
päivän
realisointiaika
(%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,829

2

1,414

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

Taulukko 3
Muuntyyppiset vakuudet ja vastuut
20 päivän
realisointiaika (%)

10 päivän
realisointiaika (%)

5 päivän
realisointiaika (%)

Pääindeksiin sisältyvät osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat

21,213

15

10,607

Muut virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin koh
teena olevat osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat

35,355

25

17,678

0

0

0

21,213

15

10,607

Käteinen raha
Kulta
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Taulukko 4
Valuuttaeroista johtuvat volatiliteettikorjaukset
20 päivän realisointiaika
(%)

11,314

10 päivän realisointiaika
(%)

5 päivän realisointiaika
(%)

8

5,657

2.
Laskettaessa volatiliteettikorjauksia 1 kohdan mukaisesti
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) vakuudellisen luotonannon tapauksessa realisointiajan on ol
tava 20 pankkipäivää;
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Jos omaisuuserät, joihin rahasto on sijoittanut, eivät ole laitok
sen tiedossa, tehdään volatiliteettikorjaus, joka vastaa suurinta
volatiliteettikorjausta, joka tehtäisiin omaisuuseriin, joihin rahas
tolla on oikeus sijoittaa.

6.
Laitosten liikkeeseen laskemiin luokittelemattomiin vieraan
pääoman ehtoisiin arvopapereihin, jotka täyttävät 197 artiklan 4
kohdassa asetetut hyväksyttävyysvaatimukset, tehdään samat vo
latiliteettikorjaukset kuin laitosten ja yritysten liikkeeseen laske
miin arvopapereihin, joille on annettu luottoluokkaa 2 tai 3
vastaava ulkoinen luottoluokitus.

225 artikla
Omat volatiliteettikorjausten estimaatit rahoitusvakuuksien
kattavaa menetelmää sovellettaessa

b) takaisinostotransaktioiden (lukuun ottamatta sopimuksia, joi
hin sisältyy hyödykkeiden tai hyödykkeiden omistusoike
uteen liittyvien taattujen oikeuksien luovutus) ja arvopape
rien lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien
tapauksessa realisointiajan on oltava viisi pankkipäivää;

c) muiden pääomamarkkinalähtöisten liiketoimien tapauksessa
realisointiajan on oltava 10 pankkipäivää.

Jos laitoksella on liiketoimi tai nettoutusryhmä, joka täyttää
285 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut kriteerit, vähimmäis
pitoaika on yhdenmukaistettava sellaisen riskivakuusjakson
kanssa, jota sovellettaisiin kyseisten kohtien mukaisesti.

3.
Edellä olevan 1 kohdan taulukoissa 1–4 sekä 4, 5 ja 6
kohdassa luottoluokka, johon vieraan pääoman ehtoinen arvo
paperi kuuluu, on luottoluokka, jota EPV on 2 luvun mukaisesti
todennut luottoluokituksen vastaavan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luottoluokan, johon vie
raan pääoman ehtoinen arvopaperi kuuluu, määrittämiseen so
velletaan myös 197 artiklan 7 kohtaa.

4.
Hyväksymättömille arvopapereille tai hyödykkeille, jotka
on lainattu tai myyty takaisinostotransaktioiden tai arvopaperien
tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien
liiketoimien yhteydessä, tehdään sama volatiliteettikorjaus kuin
pääindeksin ulkopuolisille osakkeille, jotka on otettu kaupan
käynnin kohteeksi virallisesti hyväksytyssä pörssissä.

5.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (CIU) hy
väksyttäviin osuuksiin tehdään volatiliteettikorjaus, joka vastaa
painotettuja keskimääräisiä volatiliteettikorjauksia, jotka tehtäi
siin omaisuuseriin, joihin rahasto on sijoittanut ottaen huomi
oon 2 kohdassa säädetty liiketoimen realisointiaika.

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on annettava laitoksille,
jotka täyttävät 2 ja 3 kohdassa asetetut vaatimukset, lupa sovel
taa omia volatiliteettiestimaattejaan laskettaessa vakuuksiin ja
vastuisiin tehtäviä volatiliteettikorjauksia. Laitokset, jotka ovat
saaneet luvan soveltaa omia volatiliteettiestimaattejaan, saavat
soveltaa muita menetelmiä ainoastaan perustelluista syistä ja
toimivaltaisten viranomaisten luvalla.

Kun kyseessä ovat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joilla
on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka
vastaa sijoitusluokkaa (investment grade) tai on sitä parempi,
luottolaitokset voivat laskea jokaiselle arvopaperiluokalle oman
volatiliteettiestimaatin.

Kun kyseessä ovat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, joilla
on ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka
on heikompi kuin sijoitusluokka, ja muut hyväksyttävät vakuu
det, laitosten on laskettava volatiliteettikorjaukset on laskettava
kullekin yksittäiselle omaisuuserälle erikseen.

Laitosten, jotka käyttävät omat arvonleikkaustekijät -menetel
mää, on arvioitava vakuuden volatiliteetti tai valuuttaero otta
matta huomioon vakuudettomien vastuiden, vakuuksien tai va
luuttojen välistä korrelaatiota.

Luokkia määritettäessä laitosten on otettava huomioon arvo
paperin liikkeeseenlaskijan tyyppi, arvopaperien ulkoinen luotto
luokitus, niiden jäljellä oleva maturiteetti sekä niiden muunnettu
duraatio. Volatiliteettiestimaattien on vastattava arvopapereita,
jotka laitos on sisällyttänyt kuhunkin luokkaan.

2.
Volatiliteettikorjauksia laskettaessa on kaikkien seuraavien
vaatimusten täytyttävä:

a) laitosten on perustettava laskenta 99 prosentin yksisuuntai
seen luottamustasoon;
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b) laitosten on sovellettava laskennassa seuraavia realisointiaiko
ja:

27.6.2013

f) laitosten on päivitettävä tietonsa ja laskettava volatiliteetti
korjaukset vähintään kolmen kuukauden välein. Niiden on
arvioitava tietonsa uudelleen myös silloin, kun markkinahin
nat muuttuvat olennaisesti.

i) 20 pankkipäivää vakuudellisen luotonannon tapauksessa;

ii) viisi pankkipäivää takaisinostotransaktioiden (lukuun ot
tamatta sopimuksia, joihin sisältyy hyödykkeiden tai hyö
dykkeiden omistusoikeuteen liittyvien taattujen oikeuk
sien luovutus) ja arvopaperien lainaksiantamiseen tai -ot
tamiseen liittyvien liiketoimien tapauksessa;

3.
Volatiliteettikorjausten estimoinnissa kaikkien seuraavien
laadullisten vaatimusten on täytyttävä:

a) laitoksen on käytettävä volatiliteettiestimaatteja päivittäisessä
riskienvalvontaprosessissa, mukaan luettuna sen sisäiset vas
tuulimiitit;

iii) 10 pankkipäivää muiden pääomamarkkinalähtöisten lii
ketoimien tapauksessa;

c) laitokset voivat käyttää volatiliteettikorjauksessa lukuja, jotka
on laskettu lyhyempiin tai pidempiin realisointiaikoihin pe
rustuen kuin mitä b alakohdassa on säädetty kyseessä oleville
sopimustyypeille, skaalaamalla säädettyä volatiliteettikorjausta
ylöspäin tai alaspäin seuraavan ajan neliöjuureen perustuvan
kaavan mukaisesti:
rﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
TM
HM ¼ H N ·
TN

b) jos laitoksen päivittäisessä riskienvalvontaprosessissaan käyt
tämä realisointiaika on pidempi kuin kyseiselle liiketoimityy
pille tässä jaksossa säädetty realisointiaika, laitoksen on kor
otettava volatiliteettikorjauksiaan 2 kohdan c alakohdassa
vahvistetun ajan neliöjuureen perustuvan kaavan mukaisesti;

c) laitoksella on oltava vakiintuneet menettelyt, joilla seurataan
dokumentoitujen käytänteiden ja valvontatoimien noudatta
mista; käytänteillä ja valvontatoimilla hallitaan järjestelmää,
jolla estimoidaan volatiliteettikorjauksia ja integroidaan esti
maatit laitoksen riskienvalvontaprosessiin;

jossa

TM = todellinen realisointiaika;

HM = realisointiaikaan TM perustuva volatiliteettikorjaus;

HN = realisointiaikaan TN perustuva volatiliteettikorjaus;

d) laitosten on otettava huomioon laadultaan heikompien
omaisuuserien vähäisempi likvidiys. Niiden on tarkistettava
realisointiaikaa ylöspäin, jos vakuuden likvidiydestä on epä
varmuutta. Niiden on myös ilmoitettava, jos potentiaalinen
volatiliteetti on aiemmissa tiedoissa arvioitu liian alhaiseksi.
Näihin tapauksiin on sovellettava stressiskenaariota;

e) laitosten on käytettävä volatiliteettikorjauksia laskettaessa ha
vaintojaksoa, jonka pituus on vähintään yksi vuosi. Laitok
silla, jotka käyttävät havaintojakson määrittelyssä painotus
järjestelmää tai muita menetelmiä, toteutuneen havaintojak
son pituuden on oltava vähintään yksi vuosi. Toimivaltaiset
viranomaiset voivat myös edellyttää, että laitokset laskevat
volatiliteettikorjauksensa lyhyemmältä havaintokaudelta, jos
toimivaltaiset viranomaiset katsovat tämän olevan perustel
tua hintavolatiliteetin merkittävän lisääntymisen vuoksi;

d) laitoksen omaan sisäisen tarkastuksen prosessiin on kuulut
tava säännöllisesti tehtävä volatiliteettikorjausten estimointi
järjestelmän riippumaton tarkastelu. Volatiliteettikorjausten
estimoinnissa ja estimaattien integroinnissa laitoksen riskien
valvontaprosessiin käytettävän kokonaisjärjestelmän tarkas
telu on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Tarkasteluun on
sisällyttävä ainakin seuraavat toimet:

i) volatiliteettikorjausten estimaattien integrointi päivittäi
seen riskienvalvontaan;

ii) volatiliteettikorjausten estimointiprosessissa tapahtunei
den merkittävien muutosten validointi;

iii) volatiliteettikorjausten estimointijärjestelmässä käytettä
vien tietolähteiden johdonmukaisuuden, oikea-aikaisuu
den, luotettavuuden ja riippumattomuuden varmistami
nen;

iv) volatiliteettioletusten paikkansapitävyys ja tarkoituksen
mukaisuus.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

226 artikla
Volatiliteettikorjausten korottaminen rahoitusvakuuksia
koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa
Laitoksen on sovellettava 224 artiklassa säädettyjä volatiliteetti
korjauksia, kun arvonmääritys tapahtuu päivittäin. Jos laitos
käyttää 225 artiklan mukaisesti omia volatiliteettikorjausten esti
maatteja, ne on ensisijaisesti laskettava päivittäisten arvonmää
ritysten perusteella. Jos arvostus tehdään harvemmin kuin ker
ran päivässä, laitosten on sovellettava suurempia volatiliteetti
korjauksia. Laitosten on laskettava korottamalla päivittäin arvos
tettuja volatiliteettikorjauksia seuraavan, ajan neliöjuureen perus
tuvan kaavan mukaisesti:
ﬃﬃﬃﬃﬃÖ
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Ä
NR þ TM – 1
H ¼ HM ·
TM

jossa

H

= sovellettava volatiliteettikorjaus;

HM = volatiliteettikorjaus, kun arvonmääritys tapahtuu päivit
täin;

NR = arvonmääritysten välinen aika pankkipäivinä;

TM = kyseisen liiketoimityypin realisointiaika.

227 artikla
Nollan prosentin volatiliteettikorjauksen soveltamista
koskevat vaatimukset rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa
menetelmää sovellettaessa
1.
Kun laitos soveltaa takaisinostotransaktioissa sekä arvo
paperien lainaksiantamisessa tai -ottamisessa valvojan määrittä
mää vakioarvon leikkausta 224 artiklan mukaisesti tai omat
arvonleikkaustekijät -menetelmää 225 artiklan mukaisesti ja 2
kohdan a–h alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, se voi
soveltaa 224–226 artiklan mukaisesti laskettujen volatiliteetti
korjausten sijasta 0 prosentin volatiliteettikorjausta. Laitokset,
jotka käyttävät 221 artiklassa säädettyä sisäisten mallien mene
telmää, eivät saa soveltaa tässä artiklassa säädettyä käsittelyä.

2.
Laitokset voivat soveltaa 0 prosentin volatiliteettikorjausta,
jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) sekä vastuun että vakuuden on oltava 197 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua käteistä rahaa tai valtioiden tai
keskuspankkien liikkeeseen laskemia vieraan pääoman ehtoi
sia arvopapereita, ja niille voidaan antaa 2 luvun mukaisesti
0 prosentin riskipaino;
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b) sekä vastuun että vakuuden on oltava saman valuutan mää
räisiä;
c) liiketoimen maturiteetti ei saa olla yhtä päivää pidempi tai
sitten sekä vastuun että vakuuden markkina-arvon määrityk
sen tai nettoarvon tilityksen on tapahduttava päivittäin;
d) vastapuolen laiminlyömää nettoarvon tilitystä edeltäneen vii
meisimmän markkina-arvon määrittämisen ja vakuuden ra
haksi muuttamisen välinen aika ei saa ylittää neljää pankki
päivää;
e) liiketoimi on selvitettävä kyseiselle liiketoimityypille hyväksy
tyssä selvitysjärjestelmässä;
f) sopimukseen tai liiketoimeen kuuluvan dokumentaation on
oltava kyseisellä arvopaperityypillä toteutettavissa takaisinos
totransaktioissa tai arvopaperien lainaksiantamiseen tai -otta
miseen liittyvissä liiketoimissa käytettävä vakiomuotoinen
markkinadokumentaatio;
g) liiketoimeen on sovellettava dokumentaatiota, jossa todetaan,
että vastapuolen laiminlyödessä velvoitteensa tilittää käteinen
raha, arvopaperit tai nettoarvo tai muu vastike, liiketoimi
voidaan purkaa välittömästi;
h) toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä vastapuolta kes
keisenä markkinatoimijana.
3.
Edellä 2 kohdan h alakohdassa tarkoitetuilla keskeisillä
markkinatoimijoilla tarkoitetaan seuraavia yhteisöjä:
a) 197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut yhteisöt, joilta
oleville vastuille annetaan 2 luvun mukaisesti 0 prosentin
riskipaino;
b) laitokset;
c) muut direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 25 kohdan b ja d
alakohdan mukaiset rahoitusalan yritykset, joilta oleville vas
tuille annetaan standardimenetelmän mukaisesti 20 prosen
tin riskipaino, tai jos kyse on laitoksista, jotka laskevat riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappi
oiden yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti, laitoksilla ei
ole virallisesti hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen
antamaa luottoluokitusta, mutta joille sisäisen luokituksen
antaa laitos;
d) säännellyt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
(CIU), joihin sovelletaan pääomaa tai velkaantuneisuutta kos
kevia vaatimuksia;
e) säännellyt eläkerahastot;
f) virallisesti hyväksytyt selvitysorganisaatiot.
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228 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän laskeminen rahoitusvakuuksien
kattavaa menetelmää sovellettaessa
1.
Standardimenetelmää sovellettaessa laitosten on käytettävä
223 artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettua E*-arvoa vastuu
arvona 113 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin. Kun kyseessä
ovat liitteessä I luetellut taseen ulkopuoliset erät, laitosten on
käytettävä E*-arvoa arvona, johon sovelletaan 111 artiklan 1
kohdassa eriteltyjä prosenttimääriä, jotta vastuuarvo saadaan las
kettua.

2.
IRB-menetelmää sovellettaessa laitosten on käytettävä
efektiivistä LGD-arvoa (LGD*-arvoa) LGD-arvona 3 luvussa sää
dettyihin tarkoituksiin. Laitosten on laskettava LGD* seuraavasti:
LGDä ¼ LGD ·

Eä
E

jossa

LGD = tappio-osuus, jota sovellettaisiin vastuuseen 3 luvun
mukaisesti, jos vastuulla ei olisi vakuutta;

E

E*

3.
Laitosten on arvostettava muu reaalivakuus kuin kiinteistö
markkina-arvoonsa. Tätä artiklaa sovellettaessa markkina-arvo
on estimoitu hinta, jolla omaisuus voitaisiin myydä arviointipäi
vänä myyjän ja hänestä riippumattoman ostajan välisellä vapaa
ehtoisella sopimuksella.

230 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän laskeminen muille hyväksyttäville
vastuille IRB-menetelmää sovellettaessa
1.
Laitosten on käytettävä tämän ja 2 kohdan mukaisesti
laskettua LGD*-arvoa LGD-arvona 3 luvun tarkoituksia varten.

Jos vakuuden arvo (C) suhteessa vastuuarvoon (E) jää alle tau
lukossa 5 vahvistetun vastuulta vaaditun vakuudellisuuden vä
himmäistason (C*), LGD*-arvon on oltava LGD-arvo, joka on
vahvistettu 3 luvussa vastapuolelta oleville vakuudettomille vas
tuille. Tässä tarkoituksessa laitosten on laskettava 166 artiklan
8, 9 ja 10 kohdassa lueteltujen omaisuuserien vastuuarvo käyt
täen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa tai prosenttimää
rää kyseisissä kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien
tai prosenttimäärien sijasta.

= 223 artiklan 3 kohdan mukainen vastuuarvo;

= 223 artiklan 5 kohdan mukainen täysin mukautettu
vastuuarvo.

229 artikla
Muita hyväksyttäviä vakuuksia koskevat
arvostusperiaatteet IRB-menetelmää sovellettaessa
1.
Riippumattoman arvioijan on arvostettava kiinteistöva
kuus markkina-arvoon tai sitä alhaisempaan arvoon. Laitoksen
on vaadittava riippumatonta arvioijaa dokumentoimaan markki
na-arvo avoimella ja selkeällä tavalla.

Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti
tiukoista kiinteistön kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista,
riippumaton arvioija voi arvostaa kiinteistön sen kiinteistöluot
toarvoon tai sitä alhaisempaan arvoon. Laitosten on vaadittava,
että riippumaton arvioija ei ota huomioon spekulatiivisia teki
jöitä arvioidessaan kiinnitysluottoarvoa ja että se dokumentoi
kyseisen arvon avoimella ja selkeällä tavalla.

Vakuuden arvon on oltava tapauksesta riippuen markkina-arvo
tai kiinnitysluottoarvo, jota on tarpeen mukaan pienennetty
208 artiklan 3 kohdassa edellytetyn kiinteistön arvon seurannan
johdosta ja kiinteistöön kohdistuvien mahdollisten etuoikeutet
tujen vaateiden huomioon ottamiseksi.

2.
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Saamisten arvon on oltava niiden rahallinen määrä.

Jos vakuuden arvo suhteessa vastuuarvoon ylittää toisen, taulu
kossa 5 vahvistetun korkeamman raja-arvon C**, LGD*-arvon
on oltava taulukossa 5 vahvistettu arvo.

Jos vakuudellisuuden C** vaadittua tasoa ei saavuteta koko vas
tuun osalta, laitosten on pidettävä vastuuta kaksiosaisena: toi
sella osalla on vaadittu vakuuden taso C** ja toisella se, mikä jää
jäljelle.

2.
Tämän kohdan taulukossa 5 esitetään vastuiden vakuudel
lisiin osiin sovellettavat LGD*-arvot ja vaaditut vakuudellisuuden
tasot.

Taulukko 5
Vastuiden vakuudellisten osien LGD:n vähimmäistaso
Etuoike
Vastuulta
Ylimmän
Vastuulta
udeltaan
vaadittu va
etuoike
vaadittu va
huonom
kuudellisuu
usluokan
kuudellisuu
pien
den vähim
vastuun
den vähim
vastuiden
mäistaso
LGD*
mäistaso (C*)
LGD*
(C**)

Saamiset

35 %

65 %

0%

125 %

Asuinkiinteistö/ lii
kekiinteistö

35 %

65 %

30 %

140 %

Muu vakuus

40 %

70 %

30 %

140 %
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3.
Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdassa säädetylle käsittelylle ja
jollei 124 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu ja
kun kaikki 199 artiklan 4 kohdassa asetetut vaatimukset täyt
tyvät, laitokset voivat soveltaa 50 prosentin riskipainoa vastuun
siihen osaan, jonka täytenä vakuutena on 125 artiklan 2 koh
dan d alakohdassa ja 126 artiklan 2 kohdan d alakohdassa
säädetyin rajoituksin jäsenvaltion alueella sijaitseva asuin- tai
liikekiinteistö.
231 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän laskeminen eri vakuuksista
muodostuvan ryhmän tapauksessa
1.
Laitoksen on laskettava 2 ja 3 kohdan mukaisesti LGD*arvo, jota sen on käytettävä LGD-arvona 3 luvun tarkoituksia
varten, kun molemmat seuraavista vaatimuksista täyttyvät:
a) laitoksen on sovellettava IRB-menetelmää riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteis
määrän laskemiseksi;
b) vastuun vakuutena on oltava sekä rahoitusvakuus että muu
hyväksyttävä vakuus.
2.
Laitosten on jaettava volatiliteettikorjattu vastuuarvo (eli
arvo, joka saadaan, kun volatiliteettikorjausta sovelletaan 223 ar
tiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastuuarvoon) osiin, jotta
tuloksena on tapauksen mukaan osa, jonka vakuutena on hy
väksyttävä rahoitusvakuus, osa, jonka vakuutena on saamisia,
osa, jonka vakuutena on liike- tai asuinkiinteistövakuus, osa,
jonka vakuutena on muu hyväksyttävä vakuus, ja osa, joka on
vakuudeton.
3.
Laitosten on laskettava vastuun jokaisen 2 kohdan mukai
sesti saadun osan LGD*-arvo erikseen tämän luvun asiaa koske
vien säännösten mukaisesti.
232 artikla
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Valuuttaeron tapauksessa laitosten on alennettava nykyhetken
takaisinostoarvoa 233 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jolloin
luottosuojan arvo on henkivakuutuksen nykyhetken takaisinos
toarvo.
3.
Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa laitosten
on sovellettava seuraavia riskipainoja henkivakuutuksen myön
täneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa ase
massa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovellettavan riski
painon perusteella:
a) 20 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntä
neeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa ase
massa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 20
prosentin riskipainoa;
b) 35 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntä
neeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa ase
massa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 50
prosentin riskipainoa;
c) 70 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntä
neeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa ase
massa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 100
prosentin riskipainoa;
d) 150 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntä
neeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa ase
massa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 150
prosentin riskipainoa.
4.
Laitokset voivat käsitellä pyynnöstä takaisin ostettuja inst
rumentteja, jotka voidaan hyväksyä 200 artiklan ensimmäisen
alakohdan c alakohdan mukaisesti, kuten liikkeeseen laskevan
laitoksen antamaa takausta. Hyväksyttävän luottosuojan arvon
on oltava seuraava:
a) jos instrumentin takaisinostohinta on sen nimellisarvo, suo
jan arvon on oltava kyseinen määrä;

Muu vastikkeellinen luottosuoja
1.
Jos 212 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät,
kolmansiin laitoksiin tehtyjä talletuksia voidaan käsitellä kuten
kolmannen laitoksen antamaa takausta.
2.
Jos 212 artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät,
laitosten on käsiteltävä vastuun osaa, jonka vakuutena on luot
toa myöntävälle laitokselle pantattujen henkivakuutusten nyky
hetken takaisinostoarvo, seuraavasti:
a) jos vastuuseen sovelletaan standardimenetelmää, se on riski
painotettava soveltamalla 3 kohdassa säädettyjä riskipainoja;
b) jos vastuuseen sovelletaan IRB-menetelmää muttei laitoksen
omia LGD-estimaatteja, siihen on sovellettava 40 prosentin
LGD-arvoa.

b) jos instrumentin takaisinostohinta on sen markkinahinta,
suojan arvon on oltava instrumentin arvo, joka arvostetaan
samalla tavalla kuin vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit,
jotka täyttävät 197 artiklan 4 kohdan vaatimukset.
2 Alajakso
Takauksen luonteinen luottosuoja

233 artikla
Arvostus
1.
Laskettaessa takauksen luonteisen luottosuojan vaikutuksia
tämän alajakson mukaisesti takauksen luonteisen luottosuojan
(G) arvo on määrä, jonka luottosuojan tarjoaja on sitoutunut
maksamaan velallisen maksukyvyttömyyden tai maksulaiminly
önnin seurauksena tai muiden erikseen määritettyjen maksuvel
vollisuuden laukaisevien tapahtumien sattuessa.
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2.
Kun kyseessä on luottojohdannainen, jonka ehdoissa ei
pidetä maksuvelvollisuuden laukaisevana tapahtumana suojatta
vaan omaisuuteen liittyvää uudelleenjärjestelyä, johon sisältyy
pääoman, korkojen tai palkkioiden maksusta vapauttaminen
tai sen lykkäys, sovelletaan seuraavaa:

a) jos määrä, jonka luottosuojan tarjoaja on sitoutunut maksa
maan, ei ole vastuuarvoa korkeampi, laitosten on alennettava
1 kohdan mukaisesti laskettua luottosuojan arvoa 40 pro
senttia;

b) jos määrä, jonka luottosuojan tarjoaja on sitoutunut maksa
maan, on vastuuarvoa korkeampi, luottosuojan arvo on
enintään 60 prosenttia vastuuarvosta.

3.
Jos takauksen luonteinen luottosuoja on eri valuutassa
kuin vastuu, laitosten on alennettava luottosuojan arvoa sovel
tamalla volatiliteettikorjausta seuraavasti:
Gä ¼ G · ð1 – Hfx Þ
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235 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen
standardimenetelmän mukaisesti
1.
Sovellettaessa 113 artiklan 3 kohtaa laitosten on lasket
tava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä seuraavalla kaa
valla:

jossa

E

max f0,E – GA g · r þ GA · g

= 111 artiklan mukainen vastuuarvo; tässä tapauksessa liit
teessä I luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon
on oltava 100 prosenttia sen arvosta 111 artiklan 1
kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta;

GA = 233 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu luottoriskin
suojan arvo (G*), jota on mukautettu 5 jaksossa tarkoi
tetulla tavalla maturiteettierojen varalta;

jossa
R
G* = luottosuojan määrä, jota on mukautettu valuuttariskin
varalta;

G

= luottosuojan nimellismäärä;

Hfx = luottosuojan ja suojattavan omaisuuden mahdollisten va
luuttaerojen vuoksi tehty, 4 kohdan mukaisesti mää
ritetty volatiliteettikorjaus.

= velalliseen liittyvien vastuiden riskipaino, kuten 2 luvussa
määritetään;

G = luottosuojan tarjoajaan liittyvien vastuiden riskipaino, ku
ten 2 luvussa määritetään.

2.
Jos suojattu määrä (GA) on pienempi kuin vastuu (E),
laitokset voivat soveltaa 1 kohdassa täsmennettyä kaavaa ai
noastaan, jos vastuun suojatuilla ja suojaamattomilla osilla on
sama etuoikeusluokka.

Jos valuuttaeroa ei ole, Hfx on nolla.
4.
Laitosten on perustettava valuuttaerojen vuoksi tehtävät
volatiliteettikorjaukset 10 pankkipäivän realisointiaikaan siten,
että oletuksena on päivittäinen arvonmääritys, ja ne voivat las
kea ne soveltamalla 224 artiklassa vahvistettua valvojan mää
rittämää vakioarvon leikkausta tai 225 artiklassa vahvistettua
omat arvonleikkaustekijät -menetelmää. Laitosten on korotet
tava volatiliteettikorjauksia 226 artiklan mukaisesti.

234 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän laskeminen osittaisen suojan ja
etuoikeusluokkiin jakamisen tapauksessa
Jos laitos siirtää osan lainaan sisältyvästä riskistä yhteen tai
useampaan etuoikeusluokkaan, on sovellettava 5 luvun sään
nöksiä. Laitokset voivat katsoa maksujen kynnysarvojen, joita
pienempiä maksuja ei suoriteta luottotappion toteutuessa, vas
taavan suuririskisintä osaa ja johtavan siihen, että riski katsotaan
siirretyksi etuoikeusluokkiin.

3.
Laitokset voivat laajentaa 114 artiklan 4 ja 7 kohdassa
säädetyn menettelyn valtioiden ja keskuspankkien takaamiin
vastuisiin tai niiden osiin, kun takaus on velallisen kotimaan
valuutan määräinen ja vastuu on rahoitettu kyseisessä valuutas
sa.

236 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen
tappioiden yhteismäärän laskeminen IRB-menetelmän
mukaisesti
1.
Vastuuarvon (E) suojatun osan (joka perustuu luottosuojan
(GA) korjattuun arvoon) PD-luku voi 3 luvun 4 jaksoa sovellet
taessa olla luottosuojan tarjoajan PD tai velallisen ja takaajan
PD-lukujen välissä oleva luku, jos täydelle korvattavuudelle ei
katsota olevan perusteita. Etuoikeusasemaltaan heikommassa
asemassa olevien vastuiden ja paremmassa etuoikeusasemassa
olevan takauksen luonteisen luottosuojan osalta LGD-lukuna,
jota laitosten on sovellettava 3 luvun 4 jaksoa sovellettaessa,
voidaan pitää ylimmän etuoikeusluokan saamisten LGD-lukua.
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2.
Vastuuarvon (E) suojaamattoman osan PD on velallisen PD
ja LGD on suojattavan vastuun LGD.

3.
Tätä artiklaa sovellettaessa GA on 233 artiklan 3 kohdan
mukaisesti laskettu G*:n arvo, jota on mukautettu 5 jaksossa
tarkoitetulla tavalla maturiteettierojen varalta. E on 3 luvun 5
jakson mukaisesti määritetty vastuuarvo. Tässä tarkoituksessa
laitosten on laskettava 166 artiklan 8, 9 ja 10 kohdassa luetel
tujen omaisuuserien vastuuarvo käyttäen 100 prosentin luotto
vasta-arvokerrointa tai prosenttimäärää kyseisissä kohdissa mai
nittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosenttimäärien sijasta.

L 176/149

ja suojan alullepanoa koskeviin ehtoihin sisältyy laitoksen näkö
kulmasta positiivinen kannustin sopimuksen voimassaolon päät
tämiseksi ennen alkuperäisen maturiteetin päättymistä, laitoksen
on katsottava suojan maturiteetin päättyvän aikaisimpana ajan
kohtana, jona optio voidaan toteuttaa; muussa tapauksessa laitos
voi katsoa, ettei optio vaikuta suojan maturiteettiin.

3.
Jos luottojohdannaisen ehdoissa ei ole estetty sen voimas
saolon päättämistä ennen sellaisen maksuajan pidennyksen päät
tymistä, joka on maksukyvyttömyyden toteamisen ehto alkupe
räistä velvoitetta koskevan laiminlyönnin tapahduttua, laitosten
on lyhennettävä suojan maturiteettia maksuajan pidennystä vas
taavalla ajalla.

5 Jakso
Maturiteettierot

239 artikla

237 artikla

Suojan arvostaminen

Maturiteettiero

1.
Kun kyseessä ovat rahoitusvakuuksia koskevan yksinker
taisen menetelmän mukaiset vastikkeellisen luottosuojan alaiset
sopimukset ja jos vastuun maturiteetti poikkeaa suojan maturi
teetista, vakuutta ei hyväksytä vastikkeelliseksi luottosuojaksi.

1.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismääriä laskettaessa
maturiteettieroja syntyy, kun luottosuojan jäljellä oleva maturi
teetti on lyhyempi kuin suojattavan vastuun. Jos suojan jäljellä
oleva maturiteetti on alle kolme kuukautta ja suojan maturiteetti
on lyhyempi kuin suojattavan vastuun maturiteetti, kyseistä suo
jaa ei hyväksytä luottosuojaksi.

2.
Jos maturiteettieroja on, luottosuojaa ei hyväksytä, jos
jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

2.
Kun kyseessä ovat rahoitusvakuuksien kattavan menetel
män mukaiset vastikkeellisen luottosuojan alaiset sopimukset,
laitosten on otettava luottosuojan ja vastuun maturiteetit huo
mioon vakuuden tarkistetussa arvossa seuraavan kaavan mukai
sesti:
CVAM ¼ CVA ·

t – tä
T – tä

a) suojan alkuperäinen maturiteetti on alle vuoden pituinen;

jossa

b) vastuu on lyhytaikainen vastuu, johon on toimivaltaisten
viranomaisten mukaan sovellettava yhden vuoden alarajan
sijaan yhden päivän alarajaa 162 artiklan 3 kohdan mukai
sen maturiteettiarvon (M) osalta.

CVA = vakuuden volatiliteettikorjattu arvo, kuten 223 artiklan
2 kohdassa täsmennetään, tai vastuun määrä, riippuen
siitä kumpi on alhaisempi;

t

= luottosuojan 238 artiklan mukaisesti laskettu maturitee
tin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai T:n arvo
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

T

= vastuun 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin
jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai viisi vuotta
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

t*

= 0,25.

238 artikla
Luottosuojan maturiteetti
1.
Vastuun todelliseksi maturiteetiksi katsotaan pisin mahdol
linen jäljellä oleva aika, jonka kuluessa vastapuolen on täytettävä
velvoitteensa, kuitenkin enintään viisi vuotta. Jollei 2 kohdan
soveltamisesta muuta johdu, luottosuojan maturiteetiksi katso
taan aikaisin mahdollinen ajankohta, jona suoja voi päättyä tai
jona se voidaan päättää.

2.
Jos luottosuoja on mahdollista päättää suojan myyjän har
kinnan mukaan, laitosten on katsottava suojan maturiteetin
päättyvän aikaisimpana mahdollisena ajankohtana, jona kysei
nen optio voidaan toteuttaa. Jos luottosuoja on mahdollista
päättää suojan ostajan harkinnan mukaan käyttämällä optiota

Laitosten on käytettävä CVAM:ia CVA:na, jota on mukautettu
maturiteettierojen varalta, 223 artiklan 5 kohdan mukaisessa
kaavassa, jolla lasketaan täysin mukautettu vastuuarvo (E*).
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3.
Kun kyseessä ovat takauksen luonteisen luottosuojan ala
iset sopimukset, laitosten on otettava luottosuojan ja vastuun
maturiteetit huomioon luottosuojan tarkistetussa arvossa seuraa
van kaavan mukaisesti:
GA ¼ Gä ·

t – tä
T – tä

jossa

GA = G*, jota on mukautettu maturiteettierojen varalta;
G* = suojan määrä, jota on mukautettu valuuttaerojen varalta;

t

= luottosuojan 238 artiklan mukaisesti laskettu maturitee
tin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai T:n arvo
riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;

T

= vastuun 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäl
jellä oleva osuus vuosina laskettuna tai viisi vuotta riip
puen siitä, kumpi on alhaisempi;
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Tässä artiklassa säädettyä kohtelua sovelletaan vain, kun vastuu
arvo on yhtä suuri tai pienempi kuin luottosuojan arvo.
241 artikla
N:nnen tappion korista muodostuvat
luottojohdannaissopimukset (nth-to-default
-luottojohdannaissopimukset)
Jos n:s maksukyvyttömyys vastuiden joukossa laukaisee luotto
suojan mukaisen maksuvelvollisuuden, suojan ostava laitos voi
hyväksyä luottosuojan riskipainotettujen vastuuerien yhteismää
rän ja vastaavasti odotettujen tappioiden yhteismäärän laske
mista varten ainoastaan siinä tapauksessa, että suojaus on tehty
myös maksukyvyttömyyksiin 1:stä n–1:een tai kun n–1 -mak
sukyvyttömyydet ovat jo tapahtuneet. Tällaisissa tapauksissa lai
tos voi ottaa luottosuojan huomioon riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärän ja vastaavasti odotettujen tappioiden yhteis
määrän laskentatavassa, joka tuottaisi luottosuojan puuttuessa
n:nneksi alhaisimman, tämän luvun mukaisen riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän. Laitosten on laskettava n:nneksi alhai
sin määrä 240 artiklan a ja b alakohdassa esitetyn mukaisesti.
Tässä artiklassa säädettyä kohtelua sovelletaan vain, kun vastuu
arvo on yhtä suuri tai pienempi kuin luottosuojan arvo.
Kaikkien korissa olevien vastuiden on täytettävä 204 artiklan 2
kohdassa ja 216 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyt vaa
timukset.

t* = 0,25.

Laitosten on käytettävä GA:ta suojan arvona sovellettaessa
233–236 artiklaa.

5 LUKU

Arvopaperistaminen
1 Jakso

6 Jakso

Määritelmät

Saamisten koriin sovellettavat
luottoriskin vähentämismenetelmät

242 artikla

240 artikla
Ensimmäisen tappion luottojohdannaissopimukset
(first-to-default -luottojohdannaissopimukset)
Jos laitos on hankkinut useille vastuille luottosuojan sellaisin
ehdoin, että ensimmäinen vastuiden joukossa esiintyvä maksu
kyvyttömyys laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen laimin
lyönti johtaa sopimuksen purkamiseen, laitos voi ottaa luotto
suojan huomioon riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja
vastaavasti odotettujen tappioiden yhteismäärän laskentatavassa,
joka tuottaisi luottosuojan puuttuessa alhaisimman riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärän tämän luvun mukaisesti:

a) kun laitokset käyttävät standardimenetelmää, riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärä on standardimenetelmän mukai
sesti laskettu;

b) kun laitokset käyttävät IRB-menetelmää, riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä on IRB-menetelmän mukaisesti las
kettu riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lisättynä
määrällä, joka on odotettujen tappioiden yhteismäärä kerrot
tuna 12,5:llä.

Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan
1) 'hintaerolla' perittäviä rahoituskuluja ja muita arvopaperis
tetuista vastuista saatuja palkkioita, joista on vähennetty
kulut ja muut kustannukset;
2) 'alullepanijan takaisinlunastusmenettelyllä' (clean-up call op
tion) sopimusvelvoitetta, jonka mukaan jäljellä olevien vas
tuiden määrän alittaessa määrätyn tason alullepanija voi
ostaa arvopaperistamispositiot takaisin tai kuolettaa ne en
nen kuin kaikki arvopaperistetut vastuut on maksettu ta
kaisin;
3) 'likviditeettisopimuksella' arvopaperistamispositiota, joka
syntyy sellaisella sopimuksella, jolla hankitaan oikea-aikaiset
rahavirrat sijoittajille varmistavaa rahoitusta;
4) 'KIRB:lla' kahdeksaa prosenttia riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärästä, joka laskettaisiin 3 luvun mukaisesti arvo
paperistetuille vastuille, jos niitä ei olisi arvopaperistettu,
lisättynä kyseisen luvun mukaisesti lasketulla kyseisiin vas
tuisiin liittyvillä odotetuilla tappioilla;
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5) 'luottoluokitukseen perustuvalla arviointimallilla' menetel
mää, jolla lasketaan arvopaperistamispositioihin liittyvien
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä 261 artiklan mu
kaisesti;

6) 'valvontaviranomaisen kehittämällä arviointimallilla' mene
telmää, jolla lasketaan arvopaperistamispositioihin liittyvien
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä 262 artiklan mu
kaisesti;
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15) 'suuririskisimmällä etuoikeusluokalla' arvopaperistamisen
heikointa etuoikeusluokkaa, joka kantaa ensimmäisenä tap
pion arvopaperistetuissa vastuissa ja suojaa näin ollen ris
kiltään toiseksi suurinta etuoikeusluokkaa tai tapauksen
mukaan parempia etuoikeusluokkia.

2 Jakso
Merkittävän riskinsiirron tunnustaminen
243 artikla

7) 'luokittelemattomalla positiolla' arvopaperistamispositiota,
jolla ei ole 4 jaksossa tarkoitetun ulkoisen luottoluokitus
laitoksen antamaa luottoluokitusta;

8) 'luokitellulla positiolla' arvopaperistamispositiota, jolla on 4
jaksossa tarkoitetun ulkoisen luottoluokituslaitoksen an
tama luottoluokitus;

9) 'yritystodistusten arvopaperistamisohjelmalla (ABCP-ohjel
ma)' arvopaperistamisohjelmaa, jonka kautta liikkeeseen las
ketut arvopaperit ovat pääasiallisesti arvopapereita, joiden
alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi;

10) 'perinteisellä arvopaperistamisella' arvopaperistamista, jossa
arvopaperistettavat vastuut siirretään taloudellisesti. Tämä
toteutetaan siirtämällä arvopaperistettujen vastuiden omis
tusoikeus alullepanevalta laitokselta arvopaperistamista var
ten perustetulle erillisyhtiölle tai arvopaperistamista varten
perustetun erillisyhtiön osittaisen omistusyhteyden kautta.
Liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät aiheuta maksuvelvoit
teita alullepanevalle laitokselle;

11) 'synteettisellä arvopaperistamisella' arvopaperistamista, jossa
riskin siirto tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia tai ta
kauksia ja arvopaperistettavat vastuut säilyvät alullepanevan
laitoksen vastuina;

Perinteinen arvopaperistaminen
1.
Perinteisen arvopaperistamisen alullepaneva laitos voi jät
tää arvopaperistetut vastuut huomiotta laskettaessa riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärää ja odotettujen tappioiden yhteis
määrää, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

a) arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä merkittävä luottoriski
katsotaan siirretyksi kolmansille osapuolille;

b) alullepaneva laitos soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa kaik
kiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiinsä ar
vopaperistamispositioihin tai vähentää nämä arvopaperista
mispositiot ydinpääomasta (CET1) 36 artiklan l kohdan k
alakohdan mukaisesti.

2.
Merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi seuraavissa ta
pauksissa:

a) alullepanevan laitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hal
lussaan pitämien välivaiheen arvopaperistamispositioiden ris
kipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ei ole suurempi kuin
50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikkien väliv
aiheen arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärästä;

13) 'uudistettavalla arvopaperistamisella' arvopaperistamista,
jossa itse arvopaperistamisrakenne uusiutuu (eli vastuu lisä
tään vastuuryhmään tai poistetaan siitä) ja jossa perustana
olevat vastuut saattavat uusiutua tai jäädä uusiutumatta;

b) jos kyseiseen arvopaperistamiseen ei liity välivaiheen arvo
paperistamispositioita ja alullepanija voi osoittaa, että sellais
ten arvopaperistamispositioiden vastuuarvo, jotka vähenne
tään ydinpääomasta (CET1) tai joihin sovelletaan 1 250 pro
sentin riskipainoa, ylittää arvopaperistetuista vastuista aiheu
tuvien odotettujen tappioiden perustellun arvion selvästi,
alullepaneva laitos pitää hallussaan enintään 20 prosenttia
sellaisten arvopaperistamispositioiden vastuuarvosta, jotka
vähennetään ydinpääomasta (CET1) tai joihin sovelletaan
1 250 prosentin riskipainoa.

14) 'ennenaikaista kuoletusta koskevilla ehdoilla' uudistettavien
vastuiden arvopaperistamisessa tai uudistettavassa arvo
paperistamisessa olevaa sopimuslauseketta, jossa edellyte
tään, että sijoittajan positioita lunastetaan tietyissä tilan
teissa ennen kuin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden al
kuperäinen maturiteetti päättyy;

Jos riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän mahdollista vä
hentämistä, jonka alullepaneva laitos saavuttaisi tällä arvopape
ristamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siir
rolla kolmansille osapuolille, toimivaltaiset viranomaiset voivat
päättää tapauskohtaisesti, ettei merkittävää luottoriskiä katsota
siirretyksi kolmansille osapuolille.

12) 'uudistettavalla vastuulla' vastuuta, jonka määrä saa sovit
tuun limiittiin asti vaihdella asiakkaiden nostojen ja takai
sinmaksujen mukaan;
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3.
Sovellettaessa 2 kohtaa välivaiheen arvopaperistamispositi
oilla tarkoitetaan arvopaperistamispositioita, joihin sovelletaan
alle 1 250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat etuoikeusasemal
taan heikompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva positio
kyseisessä arvopaperistamisessa ja etuoikeusasemaltaan heikom
pia kuin mikä tahansa muu sellainen arvopaperistamispositio
kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle on osoitettu jompikumpi
seuraavista 4 jakson mukaisesti:

a) 3 jakson 3 alajakson soveltamisalaan kuuluvan arvopaperis
tamisposition tapauksessa luottoluokaksi 1;

b) 3 jakson 4 alajakson soveltamisalaan kuuluvan arvopaperis
tamisposition tapauksessa annetaan luottoluokaksi 1 tai 2.

4.
Vaihtoehtona 2 ja 3 kohdalle toimivaltaisten viranomais
ten on annettava alullepaneville laitoksille lupa katsoa, että mer
kittävä luottoriski on siirretty, jos alullepaneva laitos voi osoittaa
kaikissa arvopaperistamisissa, että omien varojen vaatimusten
aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella,
voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kol
mansille osapuolille.

Lupa annetaan ainoastaan, jos laitos täyttää kaikki seuraavat
edellytykset:

a) laitoksella on käytössä tarkoituksenmukaisen riskiherkät toi
mintatavat ja menetelmät arvioidakseen riskinsiirtoa;

b) laitos on myös hyväksynyt luottoriskin siirron kolmansille
osapuolille kussakin tapauksessa osana laitoksen sisäistä ris
kienvalvontaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.
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on oikeus ostaa aiemmin siirretyt vastuut takaisin siirronsaa
jalta ja realisoida ne, tai jos se on velvoitettu ottamaan siir
retyn riskin uudestaan vastuulleen. Vaikka alullepaneva laitos
pitäisi itsellään vastuisiin liittyviä hallinnointioikeuksia tai
velvoitteita, tämä ei merkitse, että sillä on välillinen määräys
valta vastuisiin;

e) arvopaperistamisesta laaditut asiakirjat täyttävät seuraavat
edellytykset:

i) niihin ei sisälly lausekkeita, joissa muuten kuin ennen
aikaista kuoletusta koskevien ehtojen osalta edellytetään,
että alullepanevan laitoksen on parannettava arvopape
ristettuja positioita muun muassa arvopaperistettavia
luottovastuita muuttamalla tai maksamalla sijoittajille
korkeampaa tuottoa arvopaperistettavien vastuiden laa
dun heikkenemisen perusteella tai muulla tavalla;

ii) niihin ei sisälly lausekkeita, joissa määrätään arvopape
ristamispositioiden haltijoille maksettavasta korkeam
masta tuotosta, joka perustuu arvopaperistettavien luot
tojen laadun heikkenemiseen;

iii) niissä tehdään tapauksen mukaan selväksi, että jos alul
lepanija tai järjestäjä ostaa tai ostaa takaisin arvopape
ristamispositioita yli sopimusvelvoitteensa, tämä on poik
keuksellinen toimenpide, joka on tehtävä riippumattomin
ehdoin;

f) alullepanijan takaisinlunastusmenettelyssä seuraavien edelly
tysten on myös täytyttävä:

i) menettely on alullepanevan laitoksen päätösvallassa;
5.
Sen lisäksi, että 1–4 kohdassa vahvistetut vaatimukset ta
pauksen mukaan täyttyvät, kaikkien seuraavien edellytysten on
täytyttävä:

a) arvopaperistamisesta laaditut asiakirjat vastaavat sopimuksen
taloudellista sisältöä;

b) arvopaperistetut vastuut ovat järjestelyn myötä alullepanevan
laitoksen ja sen velkojien ulottumattomissa myös konkurssin
ja konkurssihallinnon aikana. Tästä on saatava pätevän oike
udellisen neuvonantajan lausunto;

c) liikkeeseenlasketut arvopaperit eivät aiheuta maksuvelvoit
teita alullepanevalle laitokselle;

d) alullepanevalle laitokselle ei jää välitöntä tai välillistä mää
räysvaltaa siirrettyihin vastuisiin. Alullepanijalla katsotaan
olevan välitön määräysvalta siirrettyihin vastuisiin, jos sillä

ii) menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun arvo
paperistettujen vastuiden alkuperäisestä arvosta on kuo
lettamatta enintään kymmenen prosenttia;

iii) menettelyä ei ole strukturoitu tavoitteena välttää tappioi
den kohdentamista erillisiin takauspositioihin tai muihin
sijoittajien hallussa oleviin positioihin eikä sitä ole struk
turoitu muulla tavoin erillisen takauksen antamiseksi.

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EPV:lle 2
kohdassa tarkoitetuista erityistapauksista, joissa riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän mahdollista vähentämistä ei voida
perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osa
puolille, ja miten laitokset soveltavat 4 kohtaa. EPV seuraa tällä
alalla noudatettavia käytänteitä ja laatii asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeita. EPV tarkastelee
näiden ohjeiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja neuvoo ko
missiota 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä siitä, tarvi
taanko sitovaa teknistä standardia.
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244 artikla
Synteettinen arvopaperistaminen
1.
Synteettisen arvopaperistamisen alullepaneva laitos voi las
kea riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja vastaavasti
odotettujen tappioiden yhteismäärän arvopaperistetuille vastuille
249 artiklan mukaisesti, jos jompikumpi seuraavista ehdoista
täyttyy:
a) merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi kolmansille osa
puolille joko vastikkeellisen luottosuojan tai takauksen luon
teisen luottosuojan muodossa;
b) alullepaneva laitos soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa kaik
kiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiinsä ar
vopaperistamispositioihin tai vähentää nämä arvopaperista
mispositiot ydinpääomasta (CET1) 36 artiklan l kohdan k
alakohdan mukaisesti.
2.
Merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi, jos jompi
kumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) alullepanevan laitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hal
lussaan pitämien välivaiheen arvopaperistamispositioiden ris
kipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ei ole suurempi kuin
50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikkien väliv
aiheen arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärästä;
b) jos kyseiseen arvopaperistamiseen ei liity välivaiheen arvo
paperistamispositioita ja alullepanija voi osoittaa, että sellais
ten arvopaperistamispositioiden vastuuarvo, jotka vähenne
tään ydinpääomasta (CET1) tai joihin sovelletaan 1 250 pro
sentin riskipainoa, ylittää arvopaperistetuista vastuista aiheu
tuvien odotettujen tappioiden perustellun arvion selvästi,
alullepaneva laitos pitää hallussaan enintään 20 prosenttia
sellaisten arvopaperistamispositioiden vastuuarvosta, jotka
vähennetään ydinpääoman (CET1) eristä tai joihin sovelle
taan 1 250 prosentin riskipainoa;
c) jos riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän mahdollista
vähentämistä, jonka alullepaneva laitos saavuttaisi tällä arvo
paperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukai
sella siirrolla kolmansille osapuolille, toimivaltainen viran
omainen voi päättää tapauskohtaisesti, ettei merkittävää luot
toriskiä katsota siirretyksi kolmansille osapuolille.
3.
Sovellettaessa 2 kohtaa välivaiheen arvopaperistamispositi
oilla tarkoitetaan arvopaperistamispositioita, joihin sovelletaan
alle 1 250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat etuoikeusasemal
taan heikompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva positio
kyseisessä arvopaperistamisessa ja etuoikeusasemaltaan heikom
pia kuin mikä tahansa muu sellainen arvopaperistamispositio
kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle on annettu 4 jakson mu
kaisesti jompikumpi seuraavista:
a) 3 jakson 3 alajakson soveltamisalaan kuuluvan arvopaperis
tamisposition tapauksessa luottoluokaksi 1;
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b) 3 jakson 4 alajakson soveltamisalaan kuuluvan arvopaperis
tamisposition tapauksessa luottoluokaksi 1 tai 2.

4.
Vaihtoehtona 2 ja 3 kohdalle toimivaltaisten viranomais
ten on annettava alullepaneville laitoksille lupa katsoa, että mer
kittävä luottoriski on siirretty, jos alullepaneva laitos voi osoittaa
kaikissa arvopaperistamisissa, että omien varojen vaatimusten
aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella,
voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kol
mansille osapuolille.

Lupa annetaan ainoastaan, jos laitos täyttää kaikki seuraavat
edellytykset:

a) laitoksella on käytössä tarkoituksenmukaisen riskiherkät toi
mintatavat ja menetelmät arvioidakseen riskinsiirtoa;

b) laitos on myös hyväksynyt luottoriskin siirron kolmansille
osapuolille kussakin tapauksessa osana laitoksen sisäistä ris
kienvalvontaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.

5.
Sen lisäksi, että 1–4 kohdassa vahvistetut vaatimukset ta
pauksen mukaan täyttyvät, siirron on täytettävä seuraavat edel
lytykset:

a) arvopaperistamisesta laaditut asiakirjat vastaavat sopimuksen
taloudellista sisältöä;

b) luottosuoja, jolla luottoriski siirretään, noudattaa 247 artiklan
2 kohtaa;

c) luottoriskin siirrossa käytettäviin instrumentteihin ei saa liit
tyä ehtoja,

i) joissa asetetaan huomattavia kynnysarvoja, joiden alittu
essa luottosuojan ei katsota astuvan voimaan maksuvel
vollisuuden laukaisevan tapahtuman sattuessa;

ii) joiden mukaan suojan voimassaolo voidaan päättää arvo
paperistettujen luottojen laadun heikkenemisen vuoksi;

iii) joissa edellytetään alullepanevan laitoksen parantavan ar
vopaperistamispositioiden laatua (pois lukien ennen
aikaista kuoletusta koskevat ehdot);

iv) joissa korotetaan laitokselle luottosuojasta aiheutuvia
kustannuksia tai määrätään arvopaperistamispositioiden
haltijoille maksettavasta korkeammasta tuotosta, joka pe
rustuu arvopaperistettujen luottojen laadun heikkenemi
seen;
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d) pätevä oikeudellinen neuvonantaja on vahvistanut luottosuo
jan olevan täytäntöönpanokelpoinen kaikilla asian kannalta
merkityksellisillä lainkäyttöalueilla;

e) arvopaperistamisesta laadituissa asiakirjoissa tehdään tapauk
sen mukaan selväksi, että jos alullepanija tai järjestäjä ostaa
tai ostaa takaisin arvopaperistamispositioita yli sopimusvel
voitteensa, tämä on tehtävä riippumattomin ehdoin;

f) alullepanijan takaisinlunastusmenettelyssä kaikkien seuraa
vien edellytysten on täytyttävä:

i) menettely on alullepanevan laitoksen päätösvallassa;

ii) menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun arvo
paperistettujen vastuiden alkuperäisestä arvosta on kuo
lettamatta enintään kymmenen prosenttia;

iii) menettelyä ei ole strukturoitu tavoitteena välttää tappioi
den kohdentamista erillisiin takauspositioihin tai muihin
sijoittajien hallussa oleviin positioihin eikä sitä ole struk
turoitu muulla tavoin erillisen takauksen antamiseksi.

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EPV:lle 2
kohdassa tarkoitetuista erityistapauksista, joissa riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärän mahdollista vähentämistä ei voida
perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osa
puolille, ja miten laitokset soveltavat 4 kohtaa. EPV seuraa tällä
alalla noudatettavia käytänteitä ja laatii asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeita. EPV tarkastelee
näiden ohjeiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja neuvoo ko
missiota 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä siitä, tarvi
taanko sitovaa teknistä standardia.
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b) synteettisen arvopaperistamisen tapauksessa laskea riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärän ja vastaavasti odotettu
jen tappioiden yhteismäärän arvopaperistettujen vastuiden
osalta 249 ja 250 artiklan mukaisesti.

2.
Kun alullepaneva laitos on päättänyt soveltaa 1 kohtaa,
sen on laskettava tässä luvussa kuvailtu riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärä positioiden osalta, jotka sillä on arvopape
ristamisessa.

Jos alullepaneva laitos ei ole siirtänyt merkittävää luottoriskiä tai
on päättänyt olla soveltamatta 1 kohtaa, sen ei tarvitse laskea
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä positioiden osalta,
jotka sillä on kyseisessä arvopaperistamisessa, vaan sen on edel
leen sisällytettävä arvopaperistetut vastuut riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän laskentaan ikään kuin niitä ei olisi arvo
paperistettu.

3.
Kun vastuut liittyvät arvopaperistamisen eri etuoikeusluok
kiin, kuhunkin etuoikeusluokkaan liittyvä vastuu katsotaan eril
liseksi arvopaperistamispositioksi. Arvopaperistamispositioille
luottosuojaa tarjoavilla on katsottava olevan positioita arvopape
ristamisessa. Arvopaperistamispositioiden on sisällettävä vastuut,
jotka liittyvät arvopaperistettuihin korkosopimuksiin tai valuut
tajohdannaisiin.

4.
Jollei arvopaperistamispositiota vähennetä ydinpääomana
(CET1) eristä 36 artiklan l kohdan k alakohdan mukaisesti,
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä on sisällytettävä lai
toksen kaikkien riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärään so
vellettaessa 92 artiklan 3 kohtaa.

5.
Arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärä on laskettava soveltamalla asianmukaista kokonais
riskipainoa 246 artiklassa säädetyn mukaisesti laskettuun posi
tioiden vastuuarvoon.

3 Jakso
Riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärän laskeminen
1 Alajakso

6.
Kokonaisriskipaino on määriteltävä tässä luvussa vahviste
tun riskipainon ja 407 artiklan mukaisen mahdollisen ylimää
räisen riskipainon summana.

Periaatteet

245 artikla

246 artikla

Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen
1.
Kun alullepaneva laitos on siirtänyt arvopaperistettuihin
vastuisiin liittyvän merkittävän luottoriskin 2 jakson mukaisesti,
kyseinen laitos voi

a) perinteisen arvopaperistamisen tapauksessa olla sisällyttä
mättä arvopaperistettuja vastuita riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärän ja vastaavasti odotettujen tappioiden yh
teismäärän laskentaan;

Vastuuarvo
1.

Vastuuarvo on laskettava seuraavasti:

a) kun laitos laskee riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
3 alajakson mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamis
position vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka
jää jäljelle 110 artiklan mukaisesti tehtyjen erityisten luotto
riskioikaisujen jälkeen;
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b) kun laitos laskee riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
4 alajakson mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamis
position vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka
on laskettu ottamatta huomioon 110 artiklan mukaisesti
mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja;

c) kun laitos laskee riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
3 alajakson mukaisesti, taseen ulkopuolisen arvopaperista
misposition vastuuarvon on oltava position nimellisarvo,
josta on vähennetty kyseisen arvopaperistamisposition mah
dollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu tässä
luvussa kuvatulla luottovasta-arvokertoimella. Jollei toisin
mainita, tämä kerroin on 100 prosenttia;

d) kun laitos laskee riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
4 alajakson mukaisesti, taseen ulkopuolisen arvopaperista
misposition vastuuarvon on oltava position nimellisarvo ker
rottuna tässä luvussa kuvatulla luottovasta-arvokertoimella.
Jollei toisin mainita, tämä kerroin on 100 prosenttia;

e) liitteessä II mainitun johdannaissopimuksen vastapuoliriskin
vastuuarvo on määritettävä 6 luvun mukaisesti.

2.
Jos laitoksella on kaksi tai useampia päällekkäisiä arvo
paperistamispositioita, sen on päällekkäisyyden osalta sisällytet
tävä riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskentaan vain
ne positiot tai positioiden osat, jotka tuottavat suuremman riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärän. Laitos voi myös ottaa
huomioon kaupankäyntivarastoon kuuluviin positioihin liittyvää
erityisriskiä koskevien omien varojen vaatimusten ja kaupan
käyntivaraston ulkopuolisia positioita koskevien omien varojen
vaatimusten välisen päällekkäisyyden edellyttäen, että laitos pys
tyy laskemaan ja vertaamaan kyseisiä positioita koskevat omien
varojen vaatimukset. Tässä kohdassa 'päällekkäisyydellä' tarkoi
tetaan sitä, että positioihin kohdistuu kokonaan tai osittain
sama riski, joten päällekkäisyyden osalta on kyse samasta vas
tuusta.

3.
Jos 268 artiklan c alakohtaa sovelletaan ABCP-ohjelmiin
kuuluviin positioihin, laitos voi käyttää likviditeettisopimukselle
annettua riskipainoa laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärää ABCP-ohjelmalle edellyttäen, että 100 prosenttia
ohjelman puitteissa liikkeeseenlasketuista ABCP-välineistä kate
taan kyseisellä tai muulla likviditeettisopimuksella ja kaikki
nämä likviditeettisopimukset ovat etuoikeusasemaltaan samoja
kuin ABCP-väline, siten että ne muodostavat päällekkäiset posi
tiot.

Laitoksen on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, miten
se soveltaa tätä käsittelytapaa.
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247 artikla
Arvopaperistamispositioiden luottoriskin vähentämisen
hyväksyminen
1.
Laitos voi hyväksyä vastikkeellisen tai takauksen luontei
sen luottosuojan, joka on saatu arvopaperistamispositiolle 4
luvun mukaisesti, edellyttäen että tässä luvussa ja 4 luvussa sää
detyt vaatimukset täyttyvät.

Vastikkeellinen luottosuoja voidaan hyväksyä vain niiden rahoi
tusvakuuksien osalta, jotka voidaan hyväksyä laskettaessa riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärää 2 luvun mukaisesti, ku
ten 4 luvussa säädetään, ja hyväksymisen ehtona on 4 luvussa
säädettyjen asianmukaisten vaatimusten täyttyminen.

2.
Hyväksytty takauksen luonteinen luottosuoja ja sen tarjoa
jat rajataan 4 luvun mukaiseen luottosuojaan, ja hyväksymisessä
on noudatettava 4 luvussa säädettyjä asianmukaisia vaatimuksia.

3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 201 artiklan 1
kohdan a–h alakohdassa luetelluilla hyväksyttävillä takauksen
luonteisen luottosuojan tarjoajilla, paitsi ehdot täyttävillä keskus
vastapuolilla, on oltava virallisesti hyväksytyn ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antama luottoluokitus, jonka on 136 artiklan
mukaisesti määritelty vastaavan vähintään luottoluokkaa 3 ja
joka vastasi vähintään luottoluokkaa 2, kun luottosuoja ensim
mäisen kerran hyväksyttiin. Laitokset, joilla on lupa soveltaa
IRB-menetelmää luottosuojan tarjoajaan liittyvään välittömään
vastuuseen, voivat arvioida ensimmäisen virkkeen mukaista hy
väksyttävyyttä siltä perustalta, että luottosuojan tarjoajan PDluku vastaa 136 artiklassa tarkoitettuihin luottoluokkiin liittyvää
PD-lukua.

4.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, arvopaperista
mista varten perustetut erillisyhtiöt hyväksytään luottosuojan
tarjoajiksi, jos niillä on omaisuuseriä, jotka hyväksytään rahoi
tusvakuuksiksi ja joihin ei kohdistu oikeuksia tai ehdollisia oi
keuksia, jotka olisivat etuoikeutetussa asemassa tai tasavertaisia
verrattuna takauksen luonteisen luottosuojan saavan laitoksen
ehdollisiin oikeuksiin, ja jos kaikki 4 luvun mukaiset rahoitus
vakuuksien hyväksymistä koskevat vaatimukset täyttyvät. Kysei
sissä tapauksissa GA (luottosuojan arvo, johon on tehty 4 luvun
mukaisesti valuutta- ja maturiteettieroista johtuvat korjaukset)
rajoittuu kyseisten omaisuuserien volatiliteettikorjattuun markki
na-arvoon, ja g (suojan tarjoajaan kohdistuvien vastuiden riski
paino, kuten standardimenetelmässä on määritelty) määritetään
painotetuksi keskimääräiseksi riskipainoksi, jota sovellettaisiin
kyseisiin omaisuuseriin rahoitusvakuutena standardimenetelmän
mukaisesti.

248 artikla
Epäsuora tuki
1.
Järjestävä laitos tai sellainen alullepaneva laitos, joka on
soveltanut arvopaperistamisen osalta 245 artiklan 1 ja 2 kohtaa
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskennassa tai myy
nyt rahoitusvälineitä kaupankäyntivarastostaan siten, että sitä ei
enää vaadita pitämään omia varoja kyseisten rahoitusvälineiden
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riskiä varten, ei saa tarjota arvopaperistamiselle sopimusvelvoit
teensa ylittävää tukea vähentääkseen todellisia tai mahdollisia
tappioita sijoittajille. Liiketoimen ei katsota tarjoavan tukea,
jos se tehdään riippumattomin ehdoin ja se otetaan huomioon
arvioitaessa merkittävää riskinsiirtoa. Kaikista tällaisista liiketoi
mista on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille riippumatta
siitä, tarjoavatko ne tukea, ja ne edellyttävät laitoksen sovelta
man luottojen tarkastus- ja hyväksymismenettelyn läpikäymistä.
Kun laitos tekee arvion tarkastaakseen, ettei liiketointa ole struk
turoitu tarjoamaan tukea, sen on riittävällä tavalla otettava huo
mioon vähintään seuraavat:
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Ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan
arvopaperistamiseen sisältyvään määritettyyn vastuiden ryh
mään. Jollei 250 artiklasta muuta johdu, alullepanevan laitoksen
on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä arvo
paperistamisen kaikkien etuoikeusluokkien osalta tämän jakson
säännösten mukaisesti mukaan lukien ne määrät, joiden osalta
laitos hyväksyy 247 artiklan mukaisen luottoriskin vähentämi
sen, jolloin kyseiseen positioon sovellettavaa riskipainoa voidaan
mukauttaa 4 luvun mukaisesti, jollei tässä luvussa vahvistetuista
vaatimuksista muuta johdu.
250 artikla
Maturiteettierojen käsittely synteettisessä
arvopaperistamisessa

a) takaisinoston hinta;

b) laitoksen pääoma- ja maksuvalmiuspositio ennen takaisinos
toa ja sen jälkeen;

c) arvopaperistettujen vastuiden kehittyminen;

Kun lasketaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää
249 artiklan mukaisesti, maturiteettierot luottosuojan, joka
muodostaa etuoikeusluokan ja johon riskinsiirto perustuu, ja
arvopaperistettujen vastuiden välillä on otettava huomioon seu
raavasti:
a) arvopaperistettujen vastuiden maturiteetti on pisin yksittäisen
vastuun maturiteetti tai enintään viisi vuotta. Luottosuojan
maturiteetti on määritettävä 4 luvun mukaisesti;

d) arvopaperistamispositioiden kehittyminen.

e) tuen vaikutus tappioihin, joita alullepanijalle odotetaan ai
heutuvan suhteessa sijoittajiin.

b) alullepanevan laitoksen on jätettävä huomiotta mahdolliset
maturiteettierot, kun lasketaan riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärää etuoikeusluokille, joiden riskipainoksi on tä
män jakson mukaisesti määritetty 1 250 prosenttia. Kaikkien
muiden etuoikeusluokkien osalta on sovellettava 4 luvun
maturiteettierokäsittelyä seuraavan kaavan mukaisesti:

2.
EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mu
kaisesti ohjeita siitä, mitä pidetään riippumattomina ehtoina ja
milloin liiketointa ei ole strukturoitu tarjoamaan tukea.

3.
Jos alullepaneva laitos tai järjestävä laitos ei noudata 1
kohtaa arvopaperistamisen osalta, sillä on vähintään oltava
omia varoja kaikkia arvopaperistettuja vastuita vastaan siten
kuin niitä ei olisi arvopaperistettu.

RW ä ¼ RW SP ·

t – tä
T–t
þ RW Ass ·
ä
T–t
T – tä

jossa
RW*

= 92 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä;

2 Alajakso
Alullepanevien laitosten laskemat
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärät
vastuille, jotka on arvopaperistettu
synteettisen arvopaperistamisen kautta

249 artikla
Yleinen kohtelu
Kun lasketaan arvopaperistettuihin vastuisiin sisältyvää riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärää 244 artiklassa vahvistettu
jen edellytysten täyttyessä, synteettisen arvopaperistamisen alul
lepanevan laitoksen on – jollei 250 artiklan säännöksistä muuta
johdu – sovellettava tässä jaksossa vahvistettuja asiaan liittyviä
laskentamenetelmiä 2 luvun mukaisten menetelmien sijaan. Lai
toksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismää
rän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän 3 luvun mukaisesti,
odotettujen tappioiden yhteismäärä on nolla kyseisten vastuiden
osalta.

RWAss = riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, jota so
vellettaisiin tasasuhteessa saamisiin, jos niitä ei
olisi arvopaperistettu;
RWSP = 249 artiklan mukaisesti laskettu riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä, jota sovellettaisiin jos
maturiteettieroa ei olisi;
T

= vuosina ilmaistu arvopaperistettujen vastuiden ma
turiteetti;

t

= vuosina ilmaistu luottosuojan maturiteetti;

t*

= 0,25.
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3 Alajakso
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskeminen standardimenetelmän mukaisesti
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soveltaisi arvopaperistettuihin vastuisiin 2 luvun mukaisesti.
Tässä tarkoituksessa laitoksen on oltava arvopaperistettujen vas
tuiden muodostaman ryhmän koostumuksesta jatkuvasti selvillä.

251 artikla
Riskipainot
Jollei 252 artiklasta muuta johdu, laitoksen on laskettava luo
kiteltuihin arvopaperistamispositioihin tai uudelleenarvopaperis
tamispositioihin sisältyvä riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrä soveltamalla vastuuarvoon asianomaista riskipainoa.
Asianomainen riskipaino on taulukossa 1 vahvistettu riskipaino,
johon liittyvä position luottoluokitus on tehty 4 jakson mukai
sesti.

2.
Keskittymäsuhde on kaikkien etuoikeusluokkien nimellis
määrien summa jaettuna niiden etuoikeusluokkien nimellismää
rien summalla, jotka ovat etuoikeusluokaltaan samoja tai hei
kompia kuin etuoikeusluokka, johon positiot sijoittuvat, mu
kaan lukien kyseinen etuoikeusluokka. Tuloksena saatava riski
paino saa olla enintään 1 250 prosenttia eikä se saa olla alhai
sempi kuin ylempään etuoikeusluokkaan sovellettava riskipaino.
Jos laitos ei pysty määrittämään riskipainoja, joita sovellettaisiin
arvopaperistettuihin vastuisiin 2 luvun mukaisesti, sen on sovel
lettava positioihin 1 250 prosentin riskipainoa.

Taulukko 1
Luottoluokka

1

2

3

4 (Muut
kuin
lyhytai
kaiset
luottoluokituk
set)

254 artikla

Kaikki
muut
luotto
luokat

Riskiltään toiseksi suurimpaan tai parempaan
etuoikeusluokkaan kuuluvien arvopaperistamispositioiden
kohtelu ABCP-ohjelmassa
Jollei 255 artiklan mukaisesti luokittelemattomiin likviditeettiso
pimuksiin voida soveltaa edullisempaa kohtelua, laitos voi so
veltaa seuraavat edellytykset täyttäviin arvopaperistamispositioi
hin riskipainoa, joka on 100 prosenttia tai suurin niistä riski
painoista, joita vastuita hallussaan pitävä laitos soveltaisi arvo
paperistettuihin vastuisiin 2 luvun mukaisesti, sen mukaan,
kumpi niistä on suurempi:

Arvopaperistamis
positiot

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Uudelleenarvo
paperistamisposi
tiot

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %

Jollei 252–255 artiklasta muuta johdu, luokittelemattomiin ar
vopaperistamispositioihin sisältyvää riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärää laskettaessa on sovellettava 1 250 prosentin
riskipainoa.

a) arvopaperistamisposition on oltava etuoikeusluokassa, joka
on arvopaperistamisessa taloudellisesta näkökulmasta riskil
tään toiseksi suuremmassa tai paremmassa positiossa; suu
ririskisimmän etuoikeusluokan on tarjottava tarkoituksenmu
kainen erillinen takaus riskiltään toiseksi suurimmalle etu
oikeusluokalle;

252 artikla
Alullepanevat ja järjestävät laitokset
Alullepanevalla laitoksella tai järjestävällä laitoksella yksittäisessä
arvopaperistamisessa olevien arvopaperistamispositioiden riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärä voidaan rajoittaa riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärään, joka laskentahetkellä las
kettaisiin arvopaperistettujen vastuiden osalta, jos vastuita ei
olisi arvopaperistettu, ja olettaen, että 150 prosentin riskipainoa
sovelletaan seuraaviin:
a) kaikki laskentahetkellä maksukyvyttömät erät;
b) kaikki arvopaperistettujen vastuiden erät, joihin liittyy 128 ar
tiklan mukainen erityisen suuri riski.
253 artikla

b) arvopaperistamisposition on oltava laadultaan standardime
netelmän luottoluokkaa 3 vastaava tai parempi;

c) arvopaperistamisposition oltava sellaisen laitoksen hallussa,
jolla ei ole positioita suuririskisimmässä etuoikeusluokassa.

255 artikla
Luokittelemattomien likviditeettisopimusten käsittely
1.
Laitokset voivat soveltaa 50 prosentin luottovasta-arvoker
rointa luokittelemattoman likviditeettisopimuksen nimellismää
rään likviditeettisopimuksen vastuuarvon määrittelemiseksi, kun
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Luokittelemattomien positioiden käsittely
1.
Luokittelemattoman arvopaperistamisposition riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseksi laitos voi sovel
taa 2 kohdassa tarkoitetulla keskittymäsuhteella painotettua
keskimääräistä riskipainoa, jota vastuita hallussaan pitävä laitos

a) likviditeettisopimuksesta laadittavissa asiakirjoissa on selvästi
nimettävä ja rajattava olosuhteet, joissa sopimusta voidaan
soveltaa;
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b) sopimusta ei saa käyttää tarkoituksena tarjota luottotukea
kattamalla tappioita, jotka ovat jo syntyneet sopimuksen so
veltamishetkellä, jottei erityisesti tarjottaisi likviditeettiä vas
tuille, jotka on jo laiminlyöty sopimuksen soveltamishetkeen
mennessä, tai hankittaisi omaisuuseriä käypää arvoa kalliim
malla hinnalla;

c) sopimusta ei saa käyttää pysyvän tai säännöllisen rahoituksen
tarjoamiseen arvopaperistamiselle;

d) sopimuksen mukaisesti nostettujen summien takaisinmaksu
saa olla heikommassa etuoikeusasemassa ainoastaan niihin
sijoittajien vaateisiin nähden, jotka liittyvät korko- tai valuut
tajohdannaissopimuksiin, palkkioihin tai muihin vastaaviin
maksuihin; takaisinmaksuun ei saa soveltaa lykkäystä eikä
vaateesta luopumista;

e) sopimusta ei saa käyttää sen jälkeen, kun kaikki mahdolliset
likviditeettisopimukseen edullisesti vaikuttavat erilliset ta
kaukset on käytetty;

f) sopimuksen on sisällettävä määräys, joka johtaa sopimuksen
mukaisesti nostettavan määrän automaattiseen vähentämi
seen laiminlyötyjä vastuita vastaavalla määrällä, kun kyseessä
on 3 luvussa tarkoitettu laiminlyönti; arvopaperistettujen
vastuiden ryhmän koostuessa luokitelluista rahoitusvälineistä
sopimukseen on myös sisällyttävä määräys, joka johtaa so
pimuksen purkamiseen ryhmän keskimääräisen laadun alitta
essa sijoitusluokan (investment grade).

Sovellettavan riskipainon on oltava suurin riskipaino, jota vas
tuita hallussaan pitävä laitos soveltaisi arvopaperistettaviin vas
tuisiin 2 luvun mukaisesti.

2.
Likviditeettisopimusten vastuuarvoa määritettäessä 0 pro
sentin luottovasta-arvokerrointa voidaan soveltaa sellaisen likvi
diteettisopimuksen, joka voidaan 1 kohdan edellytysten täytty
essä purkaa ehdoitta, nimellismäärään, jos sopimukseen liitty
vien nostojen takaisinmaksu on paremmassa etuoikeusasemassa
kuin muut arvopaperistetuista vastuista saataviin rahavirtoihin
perustuvat vaateet.
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2.
Laitoksen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärä alullepanijan ja sijoittajan osuuksien vastuuarvojen
summasta.
Arvopaperistamisjärjestelyissä, joissa arvopaperistettaviin vastui
siin kuuluu uudistettavia ja ei-uudistettavia vastuita, alullepane
van laitoksen on sovellettava 3–6 kohdassa vahvistettua käsitte
lyä arvopaperistettavien vastuiden siihen osaan, johon sisältyy
uudistettavia vastuita.
Alullepanijan osuuden vastuuarvo on arvopaperistettavaksi myy
tyjen nostettujen määrien ryhmän sen osan vastuuarvo, jonka
suhde järjestelyyn myydyn koko ryhmän arvoon määrittää sen
osuuden perittyjen pääomien ja korkojen ja muiden niihin liit
tyvien määrien tuottamista rahavirroista, joka ei ole käytettävissä
maksujen suorittamiseen niille, joilla on arvopaperistamispositi
oita. Alullepanijan osuudella ei saa olla heikompi etuoikeus
asema kuin sijoittajan osuudella. Sijoittajan osuuden vastuuarvo
on nostettujen määrien muodostaman ryhmän jäljellä oleva vas
tuuarvo.
Alullepanijan osuuden vastuuarvoon liittyvä riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä on laskettava suhteellisena osuutena
arvopaperistetuista vastuista, joita on käsiteltävä ikään kuin niitä
ei olisi arvopaperistettu.
3.
Seuraavantyyppisten arvopaperistamisten alullepanijat on
vapautettu 1 kohdan mukaisen ylimääräisen riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän laskennasta:
a) uudistettavien vastuiden arvopaperistaminen, kun sijoittajat
altistuvat edelleenkin täysimääräisesti velallisten tulevien nos
tojen riskille eikä arvopaperistettaviin sopimuksiin liittyvä
riski palaudu alullepanevalle laitokselle, vaikka ennenaikaisen
kuoletuksen laukaiseva tapahtuma sattuisi;
b) arvopaperistamiset, joissa ennenaikaista kuoletusta koskevien
ehtojen laukaisijoina toimivat tapahtumat eivät liity arvo
paperistettujen omaisuuserien eivätkä alullepanevan laitoksen
suorituskykyyn (esimerkiksi verolainsäädännön olennaiset
muutokset).

256 artikla

4.
Alullepanevan laitoksen, johon sovelletaan 1 kohdan mu
kaisesti ylimääräistä riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskentaa, sijoittajan osuuteen kuuluvien positioiden riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärän ja 1 kohdan mukaisesti las
kettujen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän summa ei
saa olla suurempi kuin suurempi seuraavista:

Uudistettavien vastuiden, joihin liittyy ennenaikaista
kuoletusta koskevia ehtoja, arvopaperistamiseen
sovellettavat täydentävät omien varojen vaatimukset

a) sijoittajan osuuteen kuuluvien laitoksen positioiden riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärä;

1.
Jos ennenaikaista kuoletusta koskevien ehtojen piiriin kuu
luvia uudistettavia vastuita arvopaperistetaan, alullepanevan lai
toksen on laskettava tämän artiklan mukaisesti ylimääräinen
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä sen riskin varalta,
että luottoriskin taso, jolle se altistuu, voi nousta ennenaikaista
kuoletusta koskevien ehtojen vaikutuksesta.

b) riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, jonka vastuita
hallussaan pitävä laitos laskisi arvopaperistettujen vastuiden
osalta olettaen, että niitä ei ole arvopaperistettu, sijoittajan
osuutta vastaavan määrän osalta.
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Edellä olevan 32 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisten en
nakoitujen tulojen aktivoinnista saatavien nettovoittojen vähen
tämistä ei sisällytetä edellisen alakohdan mukaiseen enimmäis
määrään.

5.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laskettava riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärä saadaan kertomalla sijoittajien
osuuden vastuuarvo 6–9 kohdassa tarkoitetun asianmukaisen
luottovasta-arvokertoimen ja painotetun keskimääräisen riskipai
non tulona, jota sovellettaisiin arvopaperistettuihin vastuisiin,
jos niitä ei olisi arvopaperistettu.

Ennenaikaista kuoletusta koskevien ehtojen katsotaan olevan
hallittuja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) alullepanevalla laitoksella on asianmukainen omia varoja /
likviditeettiä koskeva suunnitelma, jolla varmistetaan, että
sillä on riittävästi omia varoja ja likviditeettiä ennenaikaisen
kuoletuksen varalta;

b) alullepanijalle ja sijoittajille on määritetty koko sopimuksen
voimassaoloajaksi suhteelliset osuudet koron ja pääoman
maksuista, kuluista, tappioista ja perityistä määristä, jotka
perustuvat jäljellä olevien saamisten määrään yhtenä tai use
ampana kuukauden jaksoon sisältyvänä viiteajankohtana;

c) kuoletusajan katsotaan olevan riittävä 90 prosentille ennen
aikaisen kuoletusajan alussa jäljellä olevasta kokonaisvelasta
(alullepanijan ja sijoittajien osuus), jotta kyseinen osuus ve
lasta olisi voitu maksaa tai virallisesti todeta laiminlyödyksi;

d) takaisinmaksuja ei suoriteta nopeammin kuin ne suoritettai
siin tasakuoletuksin c alakohdassa mainittuna aikana.

6.
Kun arvopaperistamiseen sovelletaan vähittäisvastuiden en
nenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja ja ne ovat sitoumukset
tomia ja ehdoitta peruutettavissa olevia ilman etukäteisilmoi
tusta ja kun ennenaikaisen kuoletuksen laukaisee tietylle tasolle
laskenut hintaero, laitosten on verrattava kolmen kuukauden
keskimääräistä hintaeroa hintaeroihin, jotka laukaisevat hälytyk
sen.

Niissä tapauksissa, joissa arvopaperistamisessa ei edellytetä hin
taeron hälytyksen laukeamista, hälytysrajan on oltava 4,5 pro
senttiyksikköä korkeampi kuin hintaeron tason, jolla ennen
aikainen kuoletus laukeaa.

Sovellettava luottovasta-arvokerroin määritetään kolmen kuu
kauden toteutuneen keskimääräisen hintaeron perusteella taulu
kon 2 mukaisesti.
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Taulukko 2

Kolmen kuukauden keskimääräinen
hintaero

Arvopaperistamiset,
joihin sovelletaan
hallittuja
ennenaikaista
kuoletusta koskevia
ehtoja

Arvopaperistamiset,
joihin sovelletaan
muuta kuin
hallittuja
ennenaikaista
kuoletusta
koskevia ehtoja

Luottovasta-arvo
kerroin

Luottovasta-arvo
kerroin

Tason A yläpuolella

0%

0%

Taso A

1%

5%

Taso B

2%

15 %

Taso C

10 %

50 %

Taso D

20 %

100 %

Taso E

40 %

100 %

jossa

a) 'taso A' tarkoittaa hintaeroja, jotka ovat alle 133,33 prosent
tia mutta vähintään 100 prosenttia hintaeron hälytysrajasta;

b) 'taso B' tarkoittaa hintaeroja, jotka ovat alle 100 prosenttia
mutta vähintään 75 prosenttia hintaeron hälytysrajasta;

c) 'taso C' tarkoittaa hintaeroja, jotka ovat alle 75 prosenttia
mutta vähintään 50 prosenttia hintaeron hälytysrajasta;

d) 'taso D' tarkoittaa hintaeroja, jotka ovat alle 50 prosenttia
mutta vähintään 25 prosenttia hintaeron hälytysrajasta;

e) 'taso E' tarkoittaa hintaeroja, jotka ovat alle 25 prosenttia
hintaeron hälytysrajasta.

7.
Jos arvopaperistettavina ovat ennenaikaisen kuoletuksen
ehtojen piiriin kuuluvat vähittäisvastuut, jotka ovat sitoumukset
tomia ja ennalta ilmoittamatta ehdoitta peruutettavissa, ja kun
ennenaikaisen kuoletuksen perusteena on kvantitatiivinen arvo,
joka liittyy johonkin muuhun kuin kolmen kuukauden keski
määräiseen hintaeroon, laitokset voivat toimivaltaisten viran
omaisten luvalla soveltaa kyseisen luottovasta-arvokertoimen
määrittämiseksi kohtelua, joka vastaa 6 kohdassa kuvailtua me
netelmää. Toimivaltainen viranomainen saa myöntää luvan vain,
jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) tällainen kohtelu on tarkoituksenmukaisempi, sillä laitos pys
tyy soveltamaan kvantitatiivista toimenpidettä, joka vastaa –
suhteessa ennenaikaisen kuoletuksen perusteena olevaan
kvantitatiiviseen arvoon – hintaeron hälytysrajaa;
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b) tällainen kohtelu johtaa sen riskin, että luottoriskin taso, jolle
laitos altistuu, voi nousta ennenaikaista kuoletusta koskevien
ehtojen vaikutuksesta yhtä varovaiseen tasoon kuin 6 koh
dan mukaisesti laskettuna.
8.
Kaikkiin muihin arvopaperistamisiin, joihin sovelletaan uu
distettavien vastuiden hallittuja ennenaikaista kuoletusta koske
via ehtoja, on sovellettava 90 prosentin luottovasta-arvokerroin
ta.
9.
Kaikkiin muihin arvopaperistamisiin, joihin sovelletaan uu
distettavien vastuiden muuta kuin hallittuja ennenaikaista kuo
letusta koskevia ehtoja, on sovellettava 100 prosentin luottovas
ta-arvokerrointa.
257 artikla
Luottoriskin vähentäminen, kun
arvopaperistamispositioihin sovelletaan
standardimenetelmää
Kun arvopaperistamispositioille on hankittu luottosuoja, riski
painotettujen vastuuerien yhteismäärän laskentatapaa voidaan
muuttaa 4 luvun mukaisesti.
258 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän vähentäminen
Jos arvopaperistamispositioihin sovelletaan 1 250 prosentin ris
kipainoa, laitosten ei 36 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukai
sesti tarvitse ottaa positioita huomioon laskiessaan riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärää vaan ne voivat vähentää positi
oihin sisältyvän vastuuarvon ydinpääomastaan (CET1). Tässä ta
pauksessa vastuuarvoa laskettaessa voidaan ottaa huomioon hy
väksytty vastikkeellinen luottosuoja 257 artiklan mukaisella ta
valla.
Jos alullepaneva laitos soveltaa tätä vaihtoehtoa, se voi vähentää
36 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti vähennetyn mää
rän kerrottuna 12,5:llä 252 artiklassa määritetystä riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärästä, joka laskentahetkellä laskettai
siin arvopaperistettujen vastuiden osalta, jos niitä ei olisi arvo
paperistettu.
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b) luokittelemattoman position osalta laitos voi soveltaa 262 ar
tiklassa vahvistettua valvontaviranomaisen kehittämää arvi
ointimallia, jos se pystyy tuottamaan PD-estimaatteja, ja ta
pauksen mukaan käyttää vastuuarvoa ja LGD:tä parametreina
valvontaviranomaisen kehittämässä arviointimallissa niiden
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat kyseisten parametrien
estimointia sisäisten luottoluokitusten menetelmän ja 3 jak
son mukaisesti. Muu kuin alullepaneva laitos voi soveltaa
valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia vasta saa
tuaan siihen toimivaltaisten viranomaisten etukäteisen luvan;
etukäteinen lupa on myönnettävä vain, jos laitos täyttää tä
män alakohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn edellytyk
sen;

c) vaihtoehtona b kohdalle ja ainoastaan ABCP-ohjelmiin kuu
luvien luokittelemattomien positioiden osalta laitos voi so
veltaa 4 kohdan mukaista sisäisen arvioinnin lähestymista
paa, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt siihen
luvan;

d) luokittelemattomiin arvopaperistamispositioihin on
muulloin sovellettava 1 250 prosentin riskipainoa;

aina

e) sen estämättä, mitä d alakohdassa säädetään, ja toimivaltais
ten viranomaisten etukäteisellä luvalla laitos voi laskea luo
kittelemattoman position riskipainon ABCP-ohjelmassa 253
tai 254 artiklan mukaisesti, jos luokittelematonta positiota ei
mainita yritystodistuksessa ja se kuuluu sisäisen arvioinnin
lähestymistavan, jolle lupaa on haettu, soveltamisalaan. Tässä
poikkeuksessa käsitellyt yhdistetyt vastuuarvot eivät saa olla
olennaisia ja niiden on oltava joka tapauksessa alle 10 pro
senttia laitoksen sisäisen arvioinnin lähestymistavan mukai
sesti käsittelemistä yhdistetyistä vastuuarvoista. Laitoksen on
luovuttava tämän tavan käytöstä, kun lupa asiaankuuluvalle
sisäisen arvioinnin lähestymistavalle on evätty.

2.
Käyttäessään johdettuja luottoluokituksia laitoksen on an
nettava luokittelemattomalle positiolle johdettu luottoluokitus,
joka vastaa sellaisen luokitellun vertailuposition luottoluokitusta,
joka on kyseiseen luokittelemattomaan arvopaperistamispositi
oon nähden kaikilta osin alhaisempaan etuoikeusluokkaan kuu
luvista positioista korkeimmassa etuoikeusluokassa ja täyttää
kaikki seuraavat edellytykset:

4 Alajakso
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskeminen irb-menetelmän mukaisesti

259 artikla

a) vertailupositioiden on oltava kaikilta osin alhaisemmassa etu
oikeusluokassa luokittelemattomaan arvopaperistamispositi
oon nähden;

Menetelmien hierarkia
1.
Laitosten on sovellettava menetelmiä seuraavan hierarkian
mukaisesti:
a) luokiteltuihin positioihin tai positioihin, joihin voidaan so
veltaa johdettua luottoluokitusta, on sovellettava 261 artik
lassa vahvistettua luottoluokitukseen perustuvaa arviointimal
lia laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää;

b) vertailupositioiden maturiteetin on oltava yhtä pitkä tai pi
dempi kuin kyseisen luokittelemattoman position;

c) johdettuja luottoluokituksia on päivitettävä säännöllisesti,
jotta voidaan ottaa huomioon arvopaperistettujen vertail
upositioiden luottoluokituksissa tapahtuneet muutokset.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitoksille
lupa soveltaa 4 kohdassa vahvistettua sisäisen arvioinnin lähes
tymistapaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

ABCP-ohjelmaan on sisällyttävä luotonmyöntämiskäytäntö
luotto- ja sijoitussuuntaviivojen sekä -ohjeistuksen muodos
sa. ABCP-ohjelman hallinnoijan on omaisuuserien ostopää
töksiä tehtäessä tarkasteltava ostettavien omaisuuserien
tyyppejä, likviditeettisopimuksista ja erillisten takausten tar
joamisesta syntyvien vastuiden tyyppejä ja rahallista arvoa,
tappioiden jakautumista sekä siirrettävien omaisuuserien oi
keudellista ja taloudellista eriyttämistä omaisuuserät myyvän
yhteisön organisaatiosta. Omaisuuserien myyjän riskiprofii
lista on tehtävä luottoanalyysi ja siihen on sisällyttävä ana
lyysi aiemmasta ja tulevasta taloudellisesta tuloksesta, nykyi
sestä markkina-asemasta, kilpailukyvyn odotetusta tulevasta
kehityksestä, velkaantuneisuudesta, rahavirroista, korkokat
teesta sekä velkaluokituksesta. Lisäksi on tarkasteltava myy
jän luotonmyöntämiskäytäntöä ja -ohjeistusta, velanhoitoky
kyä ja perintämenetelmiä;

j)

ABCP-ohjelman luotonmyöntämiskäytännössä ja -ohjeistuk
sessa on määritettävä omaisuuserien hyväksyttävyyden vä
himmäiskriteerit, joissa erityisesti

a) ABCP-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen yritystodis
tusten positioiden on oltava luokiteltuja positioita;
b) sisäisen arvion positioon sisältyvien luottojen laadusta on
vastattava yhden tai useamman ulkoisen luottoluokituslai
toksen yleisesti saatavilla olevia luottoluokitusmenetelmiä,
kun luokitellaan arvopapereita, joiden vakuutena on arvo
paperistettavien kaltaisia vastuita;
c) ulkoisiin luottoluokituslaitoksiin, joiden menetelmät on
otettava b alakohdassa tarkoitetulla tavalla huomioon, on
kuuluttava ulkoisten luottoluokituslaitosten, jotka ovat anta
neet ulkoisen luottoluokituksen ABCP-ohjelman puitteissa
liikkeeseen lasketulle yritystodistukselle. Stressitekijöiden kal
taisten kvantitatiivisten tekijöiden, joita käytetään arvioita
essa positiolle kuuluvaa luottoluokkaa, on oltava vähintään
yhtä varovaisia kuin niiden tekijöiden, joita sovelletaan ky
seisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusmenetelmis
sä;

i) kielletään sellaisten omaisuuserin ostaminen, joihin liit
tyvät velvoitteet on laiminlyöty tai maksut ovat merkit
tävästi myöhässä;

d) laitoksen on sisäistä arviointimenetelmäänsä kehittäessään
otettava huomioon ABCP-ohjelmaan kuuluvia yritystodis
tuksia luokittavien ulkoisten luottoluokituslaitosten julkista
mat asiaankuuluvat luokitusmenetelmät. Laitoksen on laa
dittava näistä seikoista asiakirjat ja päivitettävä ne säännöl
lisesti g alakohdassa kuvatulla tavalla;
e) laitoksen sisäisiin arviointimenetelmiin on sisällyttävä luot
toluokkien määrittäminen. Kyseisten luottoluokkien on vas
tattava ulkoisten luottoluokituslaitosten määrittämiä luotto
luokituksia. Tästä vastaavuudesta on laadittava selkeät asia
kirjat;
f)

sisäisiä arviointimenetelmiä on käytettävä laitoksen sisäisissä
riskienvalvontaprosesseissa mukaan lukien sen päätöksente
koprosessit, johdolle tarkoitetun informaation tuottaminen
sekä sisäisen pääoman kohdentamisprosessit;

g) sisäisten tarkastajien tai ulkoisten tilintarkastajien, ulkoisen
luottoluokituslaitoksen tai laitoksen sisäisen luottojentarkas
tus- tai riskienvalvontatoiminnon on tarkasteltava säännölli
sesti sisäistä arviointiprosessia sekä ABCP-ohjelmaan sisälty
vien laitoksen vastuiden laadun sisäisen arvioinnin tasoa. Jos
laitoksen sisäinen tarkastus, luottojentarkastus tai riskienval
vontatoiminto suorittaa tarkastelun, kyseisten toimintojen
on oltava riippumattomia ABCP-ohjelman liiketoiminta-alu
eesta ja asiakassuhteista;
h) laitoksen on seurattava sisäisten luokitustensa suorituskykyä,
jotta se voi arvioida sisäisten arviointimenetelmiensä käyttö
kelpoisuutta ja tehdä menetelmiin tarvittaessa korjauksia, jos
vastuiden kehitys poikkeaa jatkuvasti sisäisten luokitusten
mukaisesta tasosta;
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ii) estetään liialliset keskittymät yksittäisiin vastapuoliin tai
maantieteellisiin alueisiin;

iii) rajoitetaan ostettavien omaisuuserien maturiteettia;

k) ABCP-ohjelmaan on sisällyttävä perintäkäytänteet ja -menet
telyt, joissa otetaan huomioon hallinnoijan operatiivinen
toimintakyky ja luoton laatu. ABCP-ohjelmaa toteutettaessa
myyjän ja hallinnoijan toimintaan liittyvää riskiä on vähen
nettävä erilaisilla menetelmillä, kuten luoton nykyiseen laa
tuun perustuvilla hälytysrajoilla, jotka estävät omaisuuserien
sekoittamisen keskenään;

l)

arvioitaessa ABCP-ohjelmaan mahdollisesti ostettavien omai
suuserien muodostaman ryhmän potentiaalisia kokonaistap
pioita on otettava huomioon kaikki potentiaaliset riskit, ku
ten luotto- ja laimentumisriski. Jos myyjän tarjoama erilli
nen takaus on tarkoitettu ainoastaan luottoon liittyvien tap
pioiden kattamiseen, laimentumisriskille on muodostettava
erillinen varaus, jos laimentumisriski on olennainen yksittäi
selle vastuuryhmälle. Lisäksi kun määritetään vaadittavan
erillisen takauksen tasoa, ohjelman puitteissa on tarkastel
tava tietoja useammalta aiemmalta vuodelta mukaan lukien
tappiot, maksulaiminlyönnit, laimentumiset sekä saamisten
kiertonopeus;

m) ABCP-ohjelmassa on liitettävä ostettaviin vastuisiin raken
teellisia tekijöitä (kuten 'wind-down triggers'), joilla lieven
netään kohde-etuutena olevan salkun laadun potentiaalista
heikentymistä.
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4.
Sisäisen arvioinnin lähestymistapaa sovellettaessa laitoksen
on sijoitettava luokittelematon positio johonkin 3 kohdan e
alakohdassa tarkoitetuista luottoluokista. Positiolle annettavan,
sisäiseen arviointiin perustuvan luottoluokituksen on oltava
sama kuin kyseistä luottoluokkaa vastaavat luottoluokitukset,
kuten 3 kohdan e alakohdassa säädetään. Jos kyseinen johdettu
luottoluokitus on arvopaperistamisen alussa sijoitusluokan ta
solla tai parempi, sen on katsottava vastaavan ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta laskettaessa riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärää.
5.
Sisäisen arvioinnin lähestymistavan käyttöön luvan saaneet
laitokset saavat soveltaa muita menetelmiä ainoastaan, jos kaikki
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) laitos on osoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle sen hyväk
symällä tavalla, että laitoksella on hyvä syy toimia näin;
b) laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen
luvan.

Riskipainotettujen vastuuerien suurin mahdollinen
yhteismäärä
Alullepaneva laitos, järjestävä laitos tai muu laitos, joka pystyy
laskemaan KIRB-arvon, voi rajoittaa arvopaperistetuista positi
oista lasketun riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän mää
rään, joka tuottaisi 92 artiklan 3 kohdan mukaisen omien va
rojen vaatimuksen, joka vastaa 8:aa prosenttia riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärästä, jonka laskelma tuottaisi, jos omai
suuseriä ei olisi arvopaperistettu ja ne kirjattaisiin laitoksen ta
seeseen, lisättynä kyseisiin vastuisiin liittyvillä odotettujen tappi
oiden yhteismäärillä.
261 artikla
Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli
1.
Sovellettaessa luottoluokitukseen perustuvaa arviointimal
lia laitoksen on laskettava luokiteltuihin arvopaperistamispositi
oihin tai uudelleenarvopaperistamispositioihin sisältyvä riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärä soveltamalla vastuuarvoon
asianomaista riskipainoa ja kertomalla tulos 1,06:lla.
Asianomainen riskipaino on taulukossa 4 vahvistettu riskipaino,
johon liittyvä position luottoluokitus on tehty 4 jakson mukai
sesti.
Taulukko 4

Muut kuin
Lyhyen
lyhyen
aikavälin
aikavälin
luottoluoki
luottoluoki
tukset
tukset

1
2

1

Muut kuin
Lyhyen
lyhyen
aikavälin
aikavälin
luottoluoki
luottoluoki
tukset
tukset

Arvopaperistamispositiot

Arvopaperistamispositiot

Uudelleenarvopaperistamispositiot

A

B

C

D

E

7%

12 %

20 %

20 %

30 %

8%

15 %

25 %

25 %

40 %

Uudelleenarvopaperistamispositiot

A

B

C

D

E

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

12 %

20 %

40 %

65 %

5

20 %

35 %

60 %

100 %

6

35 %

50 %

100 %

150 %

60 %

75 %

150 %

225 %

3
4

7

2

3

8

100 %

200 %

350 %

9

250 %

300 %

500 %

10

425 %

500 %

650 %

11

650 %

750 %

850 %

Kaikki muut ja luokit
telemattomat

260 artikla

Luottoluokka

Luottoluokka

27.6.2013

1 250 %

Taulukossa 4 olevaan C-sarakkeeseen sisältyviä riskipainoja on
sovellettava, kun arvopaperistamispositiot eivät ole uudelleen
arvopaperistamispositioita ja kun arvopaperistettavia vastuita
on alle kuusi.
Muihin arvopaperistamispositioihin, jotka eivät ole uudelleen
arvopaperistamispositioita, on sovellettava B-sarakkeeseen sisäl
tyviä riskipainoja, paitsi jos positio on arvopaperistamisen ylim
mässä etuoikeusluokassa, jolloin on sovellettava A-sarakkeeseen
sisältyviä riskipainoja.
Uudelleenarvopaperistamispositioihin on sovellettava E-sarak
keeseen sisältyviä riskipainoja, paitsi jos uudelleenarvopaperista
mispositiot ovat uudelleenarvopaperistamisen ylimmässä etu
oikeusluokassa eikä yksikään suojattavista vastuista sinällään
kuulu uudelleenarvopaperistettuihin vastuihin, jolloin on sovel
lettava D-sarakkeeseen sisältyviä riskipainoja.
Määritettäessä sitä, onko kyseessä ylin etuoikeusluokka, ei tar
vitse ottaa huomioon määriä, jotka on maksettava korko- tai
valuuttajohdannaissopimuksen perusteella, eikä määriä, jotka pe
rustuvat palkkioihin tai muihin vastaaviin maksuihin.
Kun lasketaan arvopaperistettavien vastuiden efektiivistä luku
määrää, yhden vastapuolen useita vastuita käsitellään yhtenä
vastuuna. Vastuiden efektiivinen lukumäärä lasketaan seuraavalla
kaavalla:
8X
92
>
>
>
EADi >
:
;
i
N¼ X
EAD2i
i

jossa EADi on kaikkien i:nteen vastapuoleen kohdistuvien vas
tuuarvojen summa. Jos suurimman vastuun C1 osuus salkusta
on tiedossa, laitos voi katsoa N:n olevan yhtä kuin 1/C1.
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2.
Arvopaperistamispositioihin liittyvä luottoriskin vähentäminen voidaan hyväksyä 264 artiklan 1 ja 4
kohdan mukaisesti, jollei 247 artiklassa vahvistetuista edellytyksistä muuta johdu.
262 artikla
Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli
1.
Sovellettaessa valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia arvopaperistamisposition riskipaino on
laskettava seuraavasti siten, että uudelleenarvopaperistamispositioiden riskipainon on kuitenkin oltava vä
hintään 20 prosenttia ja muiden arvopaperistamispositioiden vähintään 7 prosenttia:
Ü
Ü
S L þ Tâ – S Lâ
12:5 ·
T
jossa

S[x] =

8
<

:K

x,
99
8
8
>
>
>
ω · ðK IRBR – xÞ >
>
>
> · d · K IRBR ,
>
>
>
>
þ
K
xâ
–
K
K
â
þ
1
–
exp
IRBR
IRBR
;>
:
;
:
K IRBR
ω
Ü

Ü

when x ≤ KIRBR
when x > KIRBR

jossa
8
9N
K IRBR >
>
>
h¼>
:1 –
;
ELGD
c¼

K IRBR
1–h

ðELGD – K IRBR Þ · K IRBR þ 0,25 · ð1 – ELGDÞ · K IRBR
N
8
9
2
>v þ K IRBR
> ð1 – K IRBR Þ · K IRBR – ν
– c2 >
f ¼>
:
;þ
ð1 – hÞ · τ
1–h
v¼

g¼

ð1 – cÞ · c
–1
f

a¼g·c
b ¼ g · ð1 – cÞ
Ü
d ¼ 1 – ð1 – hÞ · ð1 – Beta K IRBR ; a; bâÞ

Ü
ÄÄ
Ü
Ö
Ü
Ö
K xâ ¼ ð1 – hÞ · 1 – Beta x; a; bâ · x þ Beta x; a þ 1; bâ · c
τ = 1 000;
ω = 20;
Beta [x; a, b] = x:lle laskettu kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvo parametreilla a ja b;
T = sen etuoikeusluokan tiheys (thickness), jossa positio on, lasketaan etuoikeusluokan nimellismäärän (a)
suhteena arvopaperistettujen saamisten nimellismäärien summaan (b). Liitteessä II lueteltujen johdan
naissopimusten osalta käytetään nimellismäärän sijasta nykyisen jälleenhankintakustannuksen ja mah
dollisen tulevan luottoriskin summaa, joka lasketaan 6 luvun mukaisesti;
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KIRBR = KIRB-arvon (a) suhde arvopaperistettujen saamisten vas
tuuarvon summaan (b); ilmaistaan desimaalilukuna;

L = erillisen takauksen taso, laskettuna kaikkien niiden etuoike
usluokkien, jotka ovat position etuoikeusluokkaa heikom
massa etuoikeusluokassa, nimellismäärän suhteena arvo
paperistettujen saamisten nimellismäärien summaan. Akti
voituja tulevia tuloja ei sisällytetä L:n arvoon. Liitteessä II
lueteltujen johdannaissopimusten vastapuolten maksetta
viksi tulevat määrät, jotka kuuluvat etuoikeusluokkiin, jotka
ovat heikommassa etuoikeusluokassa kuin kyseinen etu
oikeusluokka, voidaan arvostaa erillisen takauksen tasoa
laskettaessa nykyiseen jälleenhankinta-arvoonsa ilman po
tentiaalista tulevaa luottoriskiä;

N = 261 artiklan mukaisesti laskettujen vastuiden efektiivinen
lukumäärä. Kun kyseessä on uudelleenarvopaperistaminen,
laitoksen on tarkasteltava ryhmään kuuluvien arvopaperis
tettujen vastuiden lukumäärää eikä niiden alkuperäisiin
ryhmiin kuuluvien arvopaperistettujen vastuiden lukumää
rää, joista uudelleen arvopaperistetut vastuut ovat peräisin;

ELGD = vastuilla painotettu keskimääräinen tappio-osuus, joka
lasketaan seuraavasti:

ELGD ¼

X
i

LGDi · EADi
X
EADi
i

jossa

LGDi = i:nnen velallisen kaikkiin vastuisiin sisältyvä keskimää
räinen tappio-osuus, kun tappio-osuus määritetään 3
luvun mukaisesti. Kun kyseessä on uudelleenarvopape
ristaminen, arvopaperistettuihin positioihin sovelletaan
100 prosentin tappio-osuutta. Kun ostettujen saamis
ten maksukyvyttömyys- ja laimentumisriskiä käsitel
lään arvopaperistamisessa kokonaisuutena, LGDi:n ar
vona on pidettävä luottoriskin LGD:n painotettua kes
kiarvoa sekä 75:tä prosenttia laimentumisriskin
LGD:stä. Riskipainot ovat luottoriskin ja laimentumis
riskin konsolidoimattomia omien varojen vaatimuksia.

2.
Jos suurimman arvopaperistetun vastuun (C1) nimellis
määrä on enintään kolme prosenttia arvopaperistettujen vastui
den nimellismäärän summasta, valvontaviranomaisen kehittä
mää arviointimallia sovellettaessa laitos voi määrittää LGD:n
arvoksi 50 prosenttia arvopaperistamisissa, jotka ovat muita
kuin uudelleenarvopaperistamisia, ja N:n arvoksi jompikumpi
seuraavista:
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8
9
8
n
o9–1
Cm – C1 >
>
>
>
>
>
>
N¼>
·
max
1
–
m
·
C
·
C
þ
,0
:C1 m :
;
;
1
m–1

N¼

1
C1

jossa

Cm

= suurimpien "m"-vastuiden nimellismäärien summan
suhde arvopaperistettujen saamisten nimellismäärien
summaan. Laitos voi määrittää "m":n tason.

Jos arvopaperistamisessa arvopaperistetut vastuut ovat olennai
silta osin vähittäisvastuita, laitokset voivat toimivaltaisen viran
omaisen luvalla soveltaa valvontaviranomaisen kehittämää arvi
ointimallia käyttämällä yksinkertaistuksia h = 0 ja v = 0 edel
lyttäen, ettei vastuiden efektiivinen lukumäärä ole pieni eivätkä
vastuut ole hyvin keskittyneitä.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EPV:lle, mi
ten laitokset soveltavat 2 kohtaa. EPV seuraa tällä alalla nouda
tettavia käytänteitä ja laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 ar
tiklan mukaisesti ohjeita.

4.
Arvopaperistamispositioihin liittyvä luottoriskin vähentä
minen voidaan hyväksyä 264 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukai
sesti, jollei 247 artiklassa vahvistetuista edellytyksistä muuta
johdu.

263 artikla
Likviditeettisopimukset
1.
Määritettäessä luokittelemattomiin arvopaperistamispositi
oihin sisältyvää vastuuarvoa, kun kyseessä ovat likviditeettisopi
mukset, voidaan soveltaa 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa
255 artiklan 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävään lik
viditeettisopimuksen nimellismäärään.

2.
Jos laitoksen ei ole mahdollista laskea arvopaperistettujen
vastuiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää ikään kuin
vastuita ei olisi arvopaperistettu, laitos voi poikkeuksellisesti ja
toimivaltaisen viranomaisen luvalla väliaikaisesti soveltaa 3 koh
dassa vahvistettua menetelmää laskiessaan luokittelemattomien
arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärää, kun kyseessä on likviditeettisopimus, joka täyttää
255 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset. Laitosten on
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ensimmäisen virkkeen
soveltamisesta sekä esitettävä asian perustelut ja aiottu sovelta
misaika.

Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemista ei
yleensä ole pidettävä mahdollisena, jos johdettua luottoluokitus
ta, sisäisen arvioinnin lähestymistapaa ja valvontaviranomaisen
kehittämää arviointimallia ei ole laitoksen käytettävissä.
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3.
Edellä 255 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset
täyttävään likviditeettisopimukseen liittyviin arvopaperistamispo
sitioihin voidaan soveltaa suurinta riskipainoa, jota sovellettai
siin 2 luvun mukaisesti johonkin arvopaperistetuista vastuista,
jos niitä ei olisi arvopaperistettu. Position vastuuarvoa määritet
täessä on sovellettava 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa.

264 artikla
Luottoriskin vähentäminen, kun
arvopaperistamispositioihin sovelletaan IRB-menetelmää
1.
Kun riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan
luottoluokitukseen perustuvalla arviointimallilla, vastuuarvoa
tai arvopaperistamispositioiden, jotka on suojattu luottoriskiltä,
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää voidaan muuttaa 4
luvun säännösten mukaisesti, siinä määrin kuin niitä sovelletaan
2 luvun mukaisesti riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän
laskennassa.

2.
Täyden luottosuojan tapauksessa, jos riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä lasketaan valvontaviranomaisen kehittä
män arviointimallin mukaisesti, sovelletaan seuraavia vaatimuk
sia:

a) laitoksen on määritettävä position "efektiivinen riskipaino".
Efektiivinen riskipaino lasketaan jakamalla positioon sisälty
vien riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä position vas
tuuarvolla ja kertomalla tulos sadalla;

b) vastikkeellisen luottosuojan osalta arvopaperistamispositioi
den riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan ker
tomalla position vastikkeellisen luottosuojan mukaisesti kor
jattu vastuuarvo (E*), joka on laskettu 4 luvun mukaisesti
noudattaen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän las
kennalle 2 luvussa vahvistettuja säännöksiä, ja kun arvopape
ristamispositioiden arvo on E, efektiivisellä riskipainolla;

c) takauksen luonteisen luottosuojan osalta arvopaperistamispo
sitioiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan
kertomalla GA (luottosuojan arvo, johon on tehty 4 luvun
mukaisesti valuutta- ja maturiteettieroista johtuvat korjauk
set) luottosuojan tarjoajan riskipainolla; lukuun lisätään mää
rä, joka saadaan kertomalla efektiivisellä riskipainolla arvo
paperistamispositioiden arvo, josta on vähennetty GA.

3.
Osittaisen suojan tapauksessa, jos riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärä lasketaan valvontaviranomaisen kehittä
män arviointimallin mukaisesti, sovelletaan seuraavia vaatimuk
sia:

a) jos luottoriskin vähentämisellä suojataan suhteellinen osuus
arvopaperistamispositioiden suuririskisimmästä osasta tai
osista, laitos voi soveltaa 2 kohtaa;
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b) muissa tapauksissa laitoksen on käsiteltävä arvopaperistamis
positioita kahtena tai useampana positiona, joiden suojaa
mattoman osan katsotaan kuuluvan alempaan luottoluok
kaan. Laskettaessa kyseisen position riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärää on sovellettava 262 artiklan säännök
siä lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: T mukautetaan
e*:n arvoksi vastikkeellista luottosuojaa sovellettaessa ja Tg:ksi takauksen luonteista luottosuojaa sovellettaessa, ja e*
on E*:n suhde arvopaperistetun vastuuryhmän kokonaisni
mellismäärään, ja E* on arvopaperistamispositioiden korjattu
vastuuarvo, joka on laskettu 4 luvun säännösten mukaisesti
siten, kuin niitä sovelletaan riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärän 2 luvun mukaiseen laskentaan, kun arvopape
ristamispositioiden arvo on E ja kun g on luottosuojan ni
mellismäärän (johon on tehty 4 luvun mukaisesti valuutta- ja
maturiteettieroista johtuvat korjaukset) suhde arvopaperistet
tujen saamisten vastuuarvojen summaan. Takauksen luon
teista luottosuojaa sovellettaessa luottosuojan tarjoajan riski
painoa on sovellettava position siihen osaan, joka ei kuulu
T:n oikaistun arvon piiriin.

4.
Jos takauksen luonteisen luottosuojan tapauksessa toimi
valtaiset viranomaiset ovat myöntäneet laitokselle luvan laskea
luottosuojan tarjoajaan kohdistuviin vertailukelpoisiin välittö
miin vastuisiin liittyvien riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän 3 luvun mukaisesti, luottosuojan tarjoajaan kohdistu
vien vastuiden 235 artiklan mukainen riskipaino g on määritel
tävä 3 luvussa täsmennetyllä tavalla.

265 artikla
Uudistettavien vastuiden, joihin liittyy ennenaikaista
kuoletusta koskevia ehtoja, arvopaperistamiseen
sovellettavat täydentävät omien varojen vaatimukset
1.
Arvopaperistamispositioihin liittyvien riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärän laskemisen lisäksi alullepanevan lai
toksen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä
256 artiklassa vahvistettujen menetelmien mukaisesti silloin,
kun se myy uudistettavia vastuita arvopaperistamiseen, johon
liittyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja.

2.
Poiketen siitä, mitä 256 artiklassa säädetään, alullepanijan
osuuden vastuuarvon on oltava seuraavien seikkojen summa:

a) arvopaperistettavaksi myytyjen nostettujen määrien ryhmän
sen osan vastuuarvo, jonka suhde järjestelyyn myydyn koko
ryhmän arvoon määrittää sen osuuden perittyjen pääomien
ja korkojen ja muiden niihin liittyvien määrien tuottamista
rahavirroista, jotka eivät ole käytettävissä maksujen suoritta
miseen niille, joilla on arvopaperistamispositioita;
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b) limiitillisten luottosopimusten, joiden nostetut määrät on
myyty arvopaperistettaviksi, nostamattomien määrien ryh
män sen osan vastuuarvo, jonka suhde kyseisten nostamat
tomien määrien kokonaisarvoon on sama kuin a alakohdassa
mainitun vastuuarvon suhde arvopaperistettaviksi myytyjen
nostettujen määrien ryhmän vastuuarvoon.
Alullepanijan osuudella ei saa olla heikompi etuoikeusasema
kuin sijoittajan osuudella.
Sijoittajan osuuden vastuuarvo on nostettujen määrien muodos
taman ryhmän osan vastuuarvo, joka ei kuulu a alakohdan pii
riin, lisättynä limiitillisten luotosopimusten, joiden nostetut
määrät on myyty arvopaperistettaviksi, nostamattomien määrien
ryhmän sen osan vastuuarvolla, joka ei sisälly b alakohtaan.
3.
Alullepanijan osuuden vastuuarvoon liittyvä 2 kohdan a
alakohdan mukainen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä
on laskettava suhteellisena osuutena arvopaperistettuihin nostet
tuihin määriin sisältyvistä vastuista, joita on käsiteltävä ikään
kuin niitä ei olisi arvopaperistettu, ja suhteellisena osuutena
limiitillisten luottosopimusten, joiden nostetut määrät on myyty
arvopaperistettaviksi, nostamattomiin määriin liittyvistä vastuis
ta.
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ja L < KIRBR ja [L+T] > KIRBR, positiota voidaan käsitellä
kahtena positiona, jolloin paremmassa etuoikeusasemassa
olevan position L on KIRBR.

4.
Jos laitos soveltaa 3 kohdan mukaista vaihtoehtoa, se voi
vähentää kyseisen kohdan mukaisesti vähennetyn määrän ker
rottuna 12,5:llä 260 artiklassa määritetystä määrästä, johon sillä
jossakin arvopaperistamisessa oleviin positioihin liittyvä riskipai
notettujen vastuuerien yhteismäärä voidaan rajoittaa.

4 Jakso
Ulkoiset luottoluokitukset
267 artikla
Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien
luottoluokitusten käyttö
Laitokset voivat käyttää luottoluokitusta arvopaperistamispositi
oiden riskipainon määrittämiseksi ainoastaan, jos luottoluoki
tuksen on antanut tai sen on vahvistanut ulkoinen luottoluoki
tuslaitos asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti.

268 artikla
266 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän vähentäminen
1.
Arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärää, johon sovelletaan 1 250 prosentin riskipainoa,
voidaan vähentää määrällä, joka on laitoksen arvopaperistettui
hin vastuisiin mahdollisesti tekemien, 110 artiklan mukaisten
erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen määrä kerrottuna 12,5:llä.
Jos erityiset luottoriskioikaisut otetaan edellä mainitulla tavalla
huomioon, niitä ei saa ottaa huomioon 159 artiklassa sää
detyissä laskelmissa.
2.
Arvopaperistamispositioiden riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärää voidaan vähentää laitoksen kyseisille positioille te
kemien ja 110 artiklan mukaisesti kohdeltujen mahdollisten
erityisten luottoriskioikaisujen 12,5:llä kerrotulla määrällä.
3.
Kuten 36 artiklan 1 kohdan k alakohdassa säädetään, nii
den arvopaperistamispositioiden osalta, joihin sovelletaan 1 250
prosentin riskipainoa, laitosten ei tarvitse ottaa positioita huo
mioon laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää,
vaan ne voivat vähentää positioon sisältyvän vastuuarvon
omista varoistaan seuraavien edellytysten mukaisesti:
a) position vastuuarvo voidaan johtaa riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärästä ottaen huomioon 1 ja 2 kohdan
mukaisesti tehdyt vähennykset;
b) vastuuarvoa laskettaessa voidaan ottaa huomioon hyväksytty
vastikkeellinen luottosuoja 247 ja 264 artiklassa kuvattujen
menettelyjen mukaisesti;
c) kun riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää laskettaessa
sovelletaan valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia

Ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoluokituksiin
sovellettavat vaatimukset
Laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää 3 jak
son mukaisesti laitosten on käytettävä ulkoisen luottoluokitus
laitoksen antamaa luottoluokitusta vain, jos seuraavat edellytyk
set täyttyvät:

a) luottoluokitukseen liittyvien maksutyyppien ja niiden maksu
tyyppien, joihin laitos on oikeutettu arvopaperistamispositiot
määrittävän sopimuksen perusteella, välillä ei saa olla eroja;

b) ulkoisen luottoluokituslaitoksen on myös pitänyt julkaista
tappio- ja kassavirta-analyysi ja luokitusten herkkyys perus
tana olevien luokitusoletusten muutoksille, mukaan lukien
omaisuuserien ryhmien kehitys, sekä luokitusten perustana
olevat luottoluokitukset, menettelyt, menetelmät, oletukset
ja luokituksen perustana olevat tärkeimmät osatekijät asetuk
sen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti. Tietoja, jotka ovat vain
tiettyjen yhteisöjen saatavilla, ei katsota julkaistuiksi. Luotto
luokitukset on sisällytettävä ulkoisen luottoluokituslaitoksen
siirtymämatriisiin;

c) luottoluokitus ei saa kokonaan eikä osittain perustua laitok
sen itsensä tarjoamaan takauksen luonteiseen tukeen. Tällöin
laskettaessa kyseisen position riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärää 3 jakson mukaisesti laitoksen on katsottava,
ettei kyseisellä positiolla ole luottoluokitusta.

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen on oltava sitoutunut julkai
semaan selvitykset siitä, miten omaisuuserien ryhmän kehitys
vaikuttaa tähän luottoluokitukseen.
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269 artikla
Luottoluokitusten käyttö
1.
Laitos voi valita yhden tai useamman ulkoisen luottoluo
kituslaitoksen, jonka/joiden luottoluokituksia on käytettävä ris
kipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskennassa tämän lu
vun mukaisesti, jäljempänä 'valittu ulkoinen luottoluokituslai
tos'.

2.
Laitoksen on sovellettava luottoluokituksia johdonmukai
sesti eikä valikoivasti kaikkiin arvopaperistamispositioihinsa seu
raavien periaatteiden mukaisesti:

a) laitos ei saa soveltaa yhden ulkoisen luottoluokituslaitoksen
luottoluokituksia joissakin etuoikeusluokissa oleviin positioi
hinsa ja toisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituksia sa
man arvopaperistamisen muissa etuoikeusluokissa oleviin
positioihin, joilla saattaa olla ensin mainitun ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antama luottoluokitus;

b) jos positiosta on kahden valitun ulkoisen luottoluokituslai
toksen antamat luottoluokitukset, laitoksen on sovellettava
niistä alhaisempaa;

c) jos positiosta on useamman kuin kahden valitun ulkoisen
luottoluokituslaitoksen luokitus, on sovellettava niistä kahta
korkeinta. Jos kaksi korkeinta luottoluokitusta poikkeavat
toisistaan, on käytettävä niistä alhaisinta;
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b) EPV harkitsee määrällisiä tekijöitä, kuten maksukyvyttömyys
tapausten ja/tai tappioiden määrää ja kunkin ulkoisen luotto
luokituslaitoksen antamien luottoluokitusten aikaisempaa tu
loskehitystä eri omaisuusluokissa;
c) EPV harkitsee kvalitatiivisia tekijöitä, kuten ulkoisten luotto
luokituslaitoksen arvioimien liiketoimien valikoimaa, ulkois
ten luottoluokituslaitoksen menetelmiä ja sen luottoluokitus
ten tarkoituksenmukaisuutta, erityisesti onko perustana od
otettu tappio vai ensimmäinen euro-tappio, ja korkojen mak
samista kohtuullisessa ajassa tai korkojen lopullista maksa
mista;
d) EPV pyrkii varmistamaan, että arvopaperistamispositioihin,
joihin sovelletaan ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoluo
kitusten perusteella samaa riskipainoa, sisältyy samansuurui
nen luottoriski. EPV myös tarpeen mukaan muuttaa mää
ritystään siitä, mitä luottoluokkaa tietty luottoluokitus vastaa.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

6 LUKU

Vastapuoliriski
1 Jakso

d) laitos ei saa aktiivisesti pyytää alhaisempien luokitusten pe
ruuttamista.

Määritelmät
271 artikla

3.
Jos arvopaperistamista varten perustetulle erillisyhtiölle
tarjotaan suoraan 4 luvun mukaisesti hyväksyttyä luottosuojaa
ja valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on ottanut suojan huo
mioon positiosta laaditussa luottoluokituksessa, voidaan käyttää
kyseisen luottoluokituksen mukaista riskipainoa. Jos suojaa ei
voida hyväksyä 4 luvun mukaisesti, myöskään luottoluokitusta
ei voida hyväksyä. Jos luottosuojaa ei tarjota arvopaperistamista
varten perustetulle erillisyhtiölle vaan suoraan arvopaperistamis
positiolle, luottoluokitusta ei voida hyväksyä.

Vastuuarvon määrittäminen
1.
Laitoksen on määritettävä liitteessä II lueteltujen johdan
naissopimusten vastuuarvo tämän luvun mukaisesti.
2.
Laitos voi määrittää takaisinostotransaktioiden, arvopape
reiden tai hyödykkeiden lainaksiantamisen tai -ottamisen, pitkän
selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon
(margin lending) vastuuarvot tämän luvun mukaisesti sen sijaan,
että se soveltaisi 4 lukua.

270 artikla

272 artikla

Kuvaus eli mapping
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset,
jotta kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta voidaan
määrittää tässä luvussa vahvistettujen luottoluokkien vastaavuus
ulkoisten luottoluokituslaitosten asianomaisten luottoluokitusten
kanssa. Näiden määritysten on oltava objektiivisia ja johdonmu
kaisia, ja ne on tehtävä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a) EPV erittelee kunkin luottoluokituksen sisältämän riskin suh
teellisen määrän;

Määritelmät
Tässä luvussa ja tämän osan VI osastossa tarkoitetaan:
Yleiset termit
1) 'vastapuoliriskillä (counterparty credit risk, CCR)' riskiä siitä,
että liiketoimen vastapuoli saattaa tulla maksukyvyttömäksi
ennen kuin liiketoimen kassavirrat on lopullisesti selvitetty;
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Liiketoimityypit
2) 'pitkän selvitysajan liiketoimilla' liiketoimia, joissa vastapuoli
sitoutuu toimittamaan arvopaperin tai hyödykkeen tai suo
rittamaan ulkomaanvaluutan määräisen summan käteissuori
tuksen tai muiden rahoitusvälineiden tai hyödykkeiden vas
tikkeeksi tai päinvastoin määritys- tai toimituspäivänä, jonka
on sopimuksessa määritelty olevan myöhemmin kuin on
markkinakäytäntö kyseiselle nimenomaiselle liiketoimityy
pille tai myöhemmin kuin viisi pankkipäivää siitä päivästä,
jolloin laitos aloittaa liiketoimen, sen mukaan, kumpi näistä
päivämääristä on aikaisempi;
3) 'vakuudellisilla limiittiluotonannolla' liiketoimia, joissa laitos
myöntää luottoa liittyen arvopapereiden ostamiseen, myyn
tiin, hallussapitoon tai kaupankäyntiin niillä. Vakuudelliseen
limiittiluotonantoon eivät kuulu muut lainat, joiden vakuu
tena on arvopaperivakuus;

Nettoutusryhmät, suojausryhmät ja niihin liittyvät termit
4) 'nettoutusryhmällä' laitoksen ja yhden vastapuolen välisten
liiketoimien muodostamaa ryhmää, joka kuuluu 7 jakson ja
4 luvun mukaisesti hyväksytyn oikeudellisesti täytäntöön
panokelpoisen kahdenvälisen nettoutusjärjestelyn alaisuu
teen.

Jokaista liiketointa, joka ei kuulu 7 jakson mukaisesti hy
väksytyn oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisen kahden
välisen nettoutusjärjestelyn alaisuuteen, on käsiteltävä
omana nettoutusryhmänään tätä lukua sovellettaessa.

Tämän luvun 6 jaksossa säädetyssä sisäisen mallin mene
telmässä kaikkia samaan vastapuoleen liittyviä nettoutus
ryhmiä voidaan käsitellä yhtenä nettoutusryhmänä, jos yk
sittäisten nettoutusryhmien negatiiviset simuloidut markki
na-arvot on vahvistettu nollaan odotettua vastapuoliriskiä
(EE) koskevassa arviossa;
5) 'riskipositiolla' riskilukua, joka annetaan liiketoimille 5 jak
sossa vahvistetun standardimenetelmän mukaisesti sovel
taen ennalta määrättyä algoritmia;
6) 'suojausryhmällä' riskipositioiden ryhmää, jonka muodosta
vat yhden nettoutusryhmän liiketoimet, kun ainoastaan ky
seisten riskipositioiden saldolla on merkitystä määritettäessä
vastuuarvoa 5 jaksossa vahvistetun standardimenetelmän
mukaisesti;
7) 'vakuusvajesopimuksella (margin agreement)' sopimusta tai
sopimuksen määräyksiä, joiden mukaan vastapuolen on
annettava toiselle vastapuolelle vakuus, kun kyseisen toisen
vastapuolen ensin mainittuun vastapuoleen kohdistuvat
vastuut ylittävät määrätyn rajan;
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8) 'vakuusvajerajalla (margin threshold)' vastuun suurinta mää
rää, jonka ylittyessä sopimuspuolella on oikeus vaatia va
kuutta;

9) 'riskivakuusjaksolla (margin period of risk)' ajanjaksoa, joka
alkaa viimeisimmästä maksukyvyttömän vastapuolen
kanssa toteutettavien liiketoimien nettoutusryhmää katta
van vakuuden toimittamisesta ja päättyy siihen, että liiketoi
met suljetaan ja siitä aiheutuva markkinariski suojataan uu
delleen;

10) 'sisäisen mallin menetelmän mukaisella efektiivisellä matu
riteetilla nettoutusryhmälle, jonka maturiteetti on enemmän
kuin yksi vuosi' nettoutusryhmään sisältyvien liiketoimien
maturiteettiin sisältyvän odotetun vastapuoliriskin riskittö
mällä tuotolla diskontattua yhteismäärää jaettuna nettoutus
ryhmään vuoden kuluessa sisältyvän odotetun vastapuoli
riskin riskittömällä tuotolla diskontatulla yhteismäärällä.

Efektiivinen maturiteetti voidaan mukauttaa vastaamaan
rollover-riskiä korvaamalla odotettu vastapuoliriski efektii
visellä odotetulla vastapuoliriskillä, kun ennustehorisontti
on enintään vuosi;

11) 'tuotteiden ristikkäisnettoutuksella (cross-product netting)'
eri tuoteluokkiin kuuluvien liiketoimien sisällyttämistä sa
maan nettoutusryhmään tuotteiden ristikkäisnettoutusta
koskevien tässä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

12) 'markkina-arvolla (current market value, CMV)' 5 jaksoa
sovellettaessa samaan nettoutusryhmään kuuluvien liiketoi
mien muodostaman salkun nettomarkkina-arvoa, ja mark
kina-arvoa laskettaessa voidaan päätyä sekä positiivisiin että
negatiivisiin markkina-arvoihin;

Jakaumat

13) 'markkina-arvojen jakaumalla' ennustetta samaan nettoutus
ryhmään kuuluvien liiketoimien nettomarkkina-arvojen to
dennäköisyysjakaumasta jonakin tulevana ajankohtana (en
nustehorisontti), kun otetaan huomioon kyseisten liiketoi
mien realisoituneet markkina-arvot ennustehetkeen saakka;

14) 'vastapuoliriskin riskijakaumalla (distribution of exposures)'
markkina-arvojen todennäköisyysjakauman ennustetta, joka
määritetään antamalla negatiivisille nettomarkkina-arvoille
arvoksi nolla;

15) 'riskineutraalilla jakaumalla (risk-neutral distribution)' mark
kina-arvojen tai riskien jakaumaa tulevana ajanjaksona, kun
jakaumaa laskettaessa käytetään laskennallisia markkina-ar
voja, esimerkiksi laskennallisia volatiliteetteja;
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16) 'toteutuneella jakaumalla (actual distribution)' markkina-ar
vojen tai riskien jakaumaa tulevana ajanjaksona, kun jakau
maa laskettaessa käytetään aikaisempia tai realisoituneita
arvoja, kuten aiempien hintojen tai korkojen muutosten
perusteella laskettuja volatiliteetteja;

Riskin mittaaminen ja mukauttaminen

17) 'nykyhetken vastapuoliriskillä (current exposure)' nollaa tai
– jos seuraavaksi mainittu luku on suurempi – vastapuoleen
liittyvän samaan nettoutusryhmään kuuluvan liiketoimen
tai liiketoimisalkun markkina-arvoa, joka menetettäisiin
vastapuolen tullessa maksukyvyttömäksi olettaen, että lii
ketoimien arvosta ei saataisi perittyä mitään maksukyvyttö
myys- tai selvitystilamenettelyssä;

18) 'suurimmalla vastapuoliriskillä (peak exposure)' vastapuoli
riskin riskijakauman suurinta prosenttipistettä jonakin tule
vana ajankohtana ennen nettoutusryhmään kuuluvan ma
turiteetiltaan pisimmän liiketoimen erääntymistä;

19) 'odotetulla vastapuoliriskillä (expected exposure, EE)' vasta
puoliriskin riskijakauman keskiarvoa jonakin tulevana ajan
kohtana ennen nettoutusryhmän maturiteetiltaan pisimmän
liiketoimen erääntymistä;

20) 'tietyn ajankohdan efektiivisellä odotetulla vastapuoliriskillä
(effective expected exposure at a specific date)', jäljempänä
'efektiivinen EE', suurinta odotettua vastapuoliriskiä, joka
toteutuu kyseisenä ajankohtana tai ennen sitä; vaihtoehtoi
sesti se voidaan määritellä jonkin ajankohdan odotetuksi
vastapuoliriskiksi tai efektiiviseksi odotetuksi vastapuoliris
kiksi ennen sitä sen mukaan, kumpi on suurempi;

21) 'odotetulla positiivisella vastapuoliriskillä (expected positive
exposure, EPE)' odotettujen vastapuoliriskien pitkän aikavä
lin painotettua keskiarvoa, kun painotus tehdään sen mu
kaan, mikä osuus yksittäisellä odotetulla vastapuoliriskillä
on koko aikavälillä.

Omien varojen vaatimusta laskettaessa laitosten on lasket
tava keskiarvo ensimmäiseltä vuodelta tai, jos kaikki net
toutusryhmän sopimukset erääntyvät alle yhden vuoden
kuluessa, nettoutusryhmään kuuluvan maturiteetiltaan pi
simmän sopimuksen kattaman ajanjakson erääntymiseen;
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ajanjaksolta, kun painotus tehdään sen mukaan, mikä osuus
yksittäisellä odotetulla vastapuoliriskillä on koko aikavälillä;
Vastapuoliriskit
23) 'rollover-riskillä' määrää, jonka verran odotettu positiivinen
vastapuoliriski aliarvostetaan, kun vastapuolen kanssa aio
taan tulevaisuudessa toteuttaa liiketoimia jatkuvasti.
Tulevien liiketoimien aiheuttamaa lisäriskiä ei oteta huomi
oon laskettaessa odotettua positiivista vastapuoliriskiä;
24) 'vastapuolella' 7 jaksoa sovellettaessa kaikkia luonnollisia
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka tekevät nettoutussopi
muksen ja joilla on sopimusperusteinen valta tehdä niin;
25) 'tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevalla sopimuksella'
laitoksen ja vastapuolen kahdenvälistä sopimusta, jonka pe
rusteella syntyy yksi, yhtenäinen oikeudellinen velvoite (pe
rustuen katettujen liiketoimien nettoutukseen), joka kattaa
kaikki sopimuksen kattamat vastapuolen kanssa solmitut
kahdenväliset pääsopimukset ja eri tuoteluokkiin kuuluvat
liiketoimet;
Tässä määritelmässä 'eri tuoteluokilla' tarkoitetaan
a) takaisinostotransaktioita sekä arvopapereiden tai hyö
dykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista;
b) vakuudellinen limiittiluotonanto;
c) liitteessä II luetellut sopimukset;
26) 'maksuvelvoitteella' maksua, josta on sovittu sellaisessa
OTC-johdannaistransaktiossa, jolla on lineaarinen riskipro
fiili ja jonka ehdoissa määrätään rahoitusvälineen toimitta
misesta maksua vastaan.
Liiketoimissa, joiden ehdoissa määrätään kahden maksun
suorittamisesta, nämä kaksi maksuvelvoitetta muodostuvat
sopimuksessa sovituista bruttomaksuista, mukaan lukien lii
ketoimen nimellismäärä.
2 Jakso
Menetelmät vastuuarvon laskemiseksi

22) 'efektiivisellä odotetulla positiivisella vastapuoliriskillä', jäl
jempänä 'efektiivinen EPE', efektiivisen odotetun vastapuo
liriskin painotettua keskiarvoa nettoutusryhmän ensimmäi
seltä vuodelta tai, jos kaikki nettoutusryhmän sopimukset
erääntyvät alle yhden vuoden kuluessa, nettoutusryhmään
kuuluvan maturiteetiltaan pisimmän sopimuksen kattamalta

273 artikla
Menetelmät vastuuarvon laskemiseksi
1.
Laitosten on määritettävä liitteessä II lueteltujen sopimus
ten vastuuarvo jonkin 3–6 jaksossa esitetyn menetelmän perus
teella tämän artiklan mukaisesti.
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Jos laitoksen osalta ei hyväksytä 94 artiklan mukaista kohtelua,
se ei saa käyttää 4 jaksossa esitettyä menetelmää. Määritettäessä
liitteessä II olevassa 3 kohdassa lueteltujen sopimusten vastuu
arvoja laitos ei saa käyttää 4 jaksossa esitettyä menetelmää.
Laitokset voivat ryhmänä käyttää 3–6 jaksossa esitettyjä mene
telmiä yhdistelmänä jatkuvalta perustalta. Yksittäinen laitos ei
saa käyttää 3–6 jaksoissa esitettyjä menetelmiä yhdistelmänä
jatkuvasti, mutta se saa käyttää 3 ja 5 jaksoissa esitettyjä mene
telmiä yhdistelmänä, kun yhtä menetelmistä käytetään 282 artik
lan 6 kohdassa vahvistetuissa tapauksissa.

2.
Jos toimivaltaiset viranomaiset antavat siihen luvan 283 ar
tiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, laitos voi määrittää seuraavien
erien vastuuarvon käyttäen 6 jaksossa esitettyä sisäisen mallin
menetelmää:
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kaikki kaupankäyntivarastoon kuulumattomat luottojohdannai
set, jotka on ostettu suojana kaupankäyntivaraston ulkopuoli
selle vastuulle tai vastapuoliriskille, jos luottosuoja on hyväk
sytty tämän asetuksen mukaisesti.

5.
Kun laitos käsittelee jonkin laitoksen myymiä luottoriskin
vaihtosopimuksia kyseisen laitoksen antamana luottosuojana ja
niitä koskee kohde-etuuden luottoriskiin liittyvä omien varojen
vaatimus koko nimellismäärän osalta, niiden kaupankäyntivaras
ton ulkopuolinen vastapuoliriskin vastuuarvo on nolla.

6.
Kaikissa 3–6 jaksossa vahvistetuissa menetelmissä tietyn
vastapuolen vastuuarvo on sama kuin kyseisen vastapuolen kul
lekin nettoutusryhmälle laskettujen vastuuarvojen summa.

a) liitteessä II luetellut sopimukset;

b) takaisinostotransaktiot;

c) arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantaminen ja -otta
minen;

Tietylle vastapuolelle liitteessä II lueteltujen johdannaissopimus
ten tietylle nettoutusryhmälle tämän luvun mukaisesti laskettu
vastuuarvo on nolla tai – jos seuraavaksi mainittu luku on suu
rempi – vastapuoleen liittyvien kaikkien nettoutusryhmien vas
tuuarvojen summan ja kyseiseen vastapuoleen liittyvän sellaisen
vastuun arvonoikaisun (CVA) summan, jonka laitos hyväksyy
tapahtuneeksi arvonalennukseksi, välinen erotus. Vastuiden ar
vonoikaisut on laskettava ilman, että otetaan huomioon tätä
kuittaavaa velan arvonoikaisua, joka kohdistuisi yrityksen
omaan luottoriskiin ja jonka yritys on jo vähentänyt omista
varoista 33 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

d) vakuudellinen limiittiluotonanto;

e) pitkän selvitysajan liiketoimet.

3.
Jos laitos ostaa luottojohdannaisen välityksellä suojan kau
pankäyntivaraston ulkopuolista luottoriskiä tai vastapuoliriskiä
vastaan, se voi laskea suojattuun vastuuseen liittyvän omien
varojen vaatimuksen noudattaen jompaakumpaa seuraavista:

7.
Laitosten on määriteltävä pitkän selvitysajan liiketoimista
aiheutuvien vastuiden vastuuarvot käyttäen mitä tahansa 3–6
jaksossa vahvistettua menetelmää riippumatta menetelmästä,
jonka laitos on valinnut OTC-johdannaisille ja takaisinostotran
saktioille, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamiselle tai
-ottamiselle sekä vakuudelliselle limiittiluotonannolle. Laskies
saan omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät pitkän selvitysa
jan liiketoimiin, laitos, joka käyttää 3 luvussa vahvistettua me
netelmää, voi soveltaa riskipainoja 2 luvussa vahvistetun mene
telmän mukaisesti jatkuvasti ja tällaisten positioiden olennaisuu
desta riippumatta.

a) 233–236 artikla;

b) 153 artiklan 3 kohta tai 183 artikla, jos lupa on myönnetty
143 artiklan mukaisesti.

Kyseisissä luottojohdannaisissa vastapuoliriskin vastuuarvo on
nolla, paitsi jos laitos soveltaa 299 artiklan 2 kohdan h ala
kohdan ii alakohtaa.

4.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, laskiessaan vas
tapuoliriskiin liittyvien omien varojen vaatimuksia laitos voi
valintansa mukaan johdonmukaisesti sisällyttää laskentaan

8.
Tämän luvun 3 ja 4 jaksossa vahvistettujen menetelmien
osalta laitoksen on otettava käyttöön yhdenmukaiset menetel
mät nimellismäärän määrittämiseksi eri tuotetyypeille ja varmis
tettava, että huomioon otettava nimellismäärä mittaa tarkoituk
senmukaisella tavalla sopimukseen sisältyvää riskiä. Jos sopimus
johtaa kassavirtojen moninkertaistumiseen, laitoksen on mukau
tettava nimellismäärää sellaisten vaikutusten huomioonottami
seksi, joita moninkertaistumisella on kyseisen sopimuksen riski
rakenteeseen.

Tämän luvun 3–6 jaksossa vahvistettujen menetelmien osalta
laitosten on käsiteltävä liiketoimia, joissa on havaittu wrongway -erityisriski, tapauksen mukaan 291 artiklan 4, 5 tai 6
kohdan mukaisesti.
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soveltaa taulukossa 2 esitettyjä prosenttilukuja taulukossa 1 esi
tettyjen prosenttilukujen sijaan edellyttäen, että kyseinen laitos
noudattaa 361 artiklassa vahvistettua kehittynyttä maturiteetti
pohjaista menetelmää näiden sopimusten osalta.

3 Jakso
Käyvän arvon menetelmä
274 artikla
Käyvän arvon menetelmä
1.
Määrittääkseen kaikkien niiden sopimusten nykyisen jäl
leenhankinta-arvon, joilla on positiivinen markkina-arvo, laitos
ten on arvostettava sopimukset markkina-arvoon.

Taulukko 2
Jäljellä oleva maturiteetti

2.
Määrittääkseen tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin
laitosten on kerrottava tapauksen mukaan nimellismäärät tai
kohde-etuuden arvot taulukossa 1 esitetyillä prosenttimäärillä
ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

b) sopimusten, joiden pääoma vaihdetaan useaan kertaan, pro
senttiluvut on kerrottava sopimuksen mukaisten vielä jäljellä
olevien maksujen lukumäärällä;

Muut, ml.
energiatu
otteet

Vuosi tai vähemmän

2%

2,5 %

3%

4%

Yli vuoden ja enin
tään 5 vuotta

5%

4%

5%

6%

7,5 %

8%

9%

10 %

Yli 5 vuotta

a) sopimuksia, jotka eivät kuulu mihinkään taulukossa 1 esite
tyistä viidestä luokasta, on käsiteltävä muita hyödykkeitä
kuin jalometalleja koskevina sopimuksina;

MaatalousJalometallit
Perusmetallit hyödykkeet
(paitsi kulta)
(softs)

4.
Nykyisen jälleenhankinta-arvon ja mahdollisen tulevan
luottoriskin summa on vastuuarvo.

4 Jakso
Alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä
275 artikla
Alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä

c) sopimuksissa, jotka on strukturoitu määrättyjen maksupäi
vien jälkeen jäljellä olevien riskien poistamiseksi ja joissa
ehdot on sovittu uudelleen sellaisiksi, että sopimuksen mark
kina-arvo kyseisinä määrättyinä päivinä on nolla, jäljellä
oleva maturiteetti on sama kuin seuraavaan tarkistuspäivään
jäljellä oleva aika. Sellaisissa korkosopimuksissa, jotka täyttä
vät kyseiset vaatimukset ja joiden jäljellä oleva maturiteetti
on yli vuosi, prosenttiluku ei saa olla alhaisempi kuin 0,5
prosenttia.

1.
Vastuuarvo on kunkin instrumentin nimellismäärä kerrot
tuna taulukossa 3 esitetyillä prosenteilla:

Taulukko 3
Alkuperäinen maturiteetti

Valuuttakursseja
Korkosopimuk
ja kultaa koskevat
set
sopimukset

0,5 %

2%

Yli vuoden ja enintään 2 vuotta

1%

5%

Kultakin seuraavalta vuodelta

1%

3%

Vuosi tai vähemmän
Taulukko 1
Muita jalo Muita hyö
metalleja
dykkeitä
Osakkeita
kuin
kuin jalo
koskevat
kultaa
metalleja
sopimuk
koskevat
koskevat
set
sopimuk sopimuk
set
set

Korkosopi
mukset

Valuuttakursseja ja
kultaa
koskevat
sopimukset

Vuosi tai vä
hemmän

0%

1%

6%

7%

10 %

Yli vuoden ja
enintään 5
vuotta

0,5 %

5%

8%

7%

12 %

Yli 5 vuotta

1,5 %

Jäljellä oleva
maturiteetti

2.
Laskeakseen korkosopimusten vastuuarvon laitos voi valita
joko alkuperäisen tai jäljellä olevan maturiteetin.

5 Jakso
Standardimenetelmä

7,5 %

10 %

8%

15 %

3.
Muihin hyödykkeisiin kuin kultaan liittyvien, liitteessä II
olevassa 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten osalta laitos voi

276 artikla
Standardimenetelmä
1.
Laitokset eivät voi käyttää standardimenetelmää muuta
kuin OTC-johdannaisten ja pitkän selvitysajan liiketoimien vas
tuuarvon laskemiseksi.
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2.
Standardimenetelmää käyttäessään laitosten on laskettava vastuuarvo erikseen kullekin nettoutusryh
mälle, ilman vakuuksia, seuraavasti:
)
(
X
X X
RPClj · CCRMj
vastuuarvo ¼ β · max CMV – CMC;
RPT ij –
j

jossa

CMV = vastapuolen kanssa toteutettavien liiketoimien salkun
muodostaman nettoutusryhmän markkina-arvo vakuu
det mukaan laskettuina, jossa
X
CMV i
CMV ¼
i

jossa

CMVi = liiketoimen i markkina-arvo;
CMC = nettoutusryhmälle osoitettujen vakuuksien markkinaarvo, jossa
X
CMCl
CMC ¼
l

jossa

CMCl = vakuuden l markkina-arvo;
i

= liiketoimeen sovellettava indeksi;

l

= vakuuteen sovellettava indeksi;

j

= suojausryhmän luokkaan sovellettava indeksi;

Tässä tarkoituksessa suojausryhmät edustavat riskitekijöitä, joita
vastaan positiivisia ja negatiivisia riskipositioita voidaan kuitata,
jotta saadaan nettoriskipositio, johon vastuuarvon laskeminen
perustuu.
RPTij

= liiketoimen i riskipositio suojausryhmän j osalta;

RPClj

= vakuuden l riskipositio suojausryhmän j osalta;

CCRMj = taulukossa 5 esitetty vastapuoliriskin (CCR) kerroin
suojausryhmän j osalta;
β
3.

= 1,4.
Edellä olevan 2 kohdan mukaista laskentaa varten

a) vastapuolelta saadun hyväksytyn vakuuden merkki on posi
tiivinen; vastapuolelle asetetun vakuuden merkki on negatii
vinen;
b) standardimenetelmässä voidaan käyttää ainoastaan vakuutta,
joka on hyväksytty 197, 198 artiklan ja 299 artiklan 2
kohdan d alakohdan mukaisesti;

j

i

l

j

c) laitos voi jättää huomiotta sellaisten maksuvelvoitteiden kor
koriskit, joiden jäljellä oleva maturiteetti on alle vuoden pi
tuinen;

d) laitos voi käsitellä kahdesta maksuvelvoitteesta, jotka ovat
saman valuutan määräisiä, koostuvat liiketoimet yhtenä yh
distettynä liiketoimena. Maksuvelvoitteiden käsittelyä sovelle
taan yhdistettyyn liiketoimeen.

277 artikla
Liiketoimet, joilla on lineaarinen riskiprofiili
1.
Laitosten on sijoitettava liiketoimet, joilla on lineaarinen
riskiprofiili, riskipositioihin seuraavien säännösten mukaisesti:

a) liiketoimet, joilla on lineaarinen riskiprofiili ja joissa kohdeetuus muodostuu osakkeista (mukaan luettuina osakeindek
sit), kullasta, muista jalometalleista tai muista hyödykkeistä,
on sijoitettava osaketta (tai osakeindeksiä) tai hyödykettä
vastaavaan riskipositioon sekä korkoriskipositioon maksuvel
voitteen osalta;

b) liiketoimet, joilla on lineaarinen riskiprofiili ja joissa kohdeetuutena toimiva rahoitusväline on vieraan pääoman ehtoi
nen rahoitusväline, on sijoitettava kyseisen vieraan pääoman
ehtoisen rahoitusvälineen korkoriskipositioon sekä toiseen
korkoriskipositioon maksuvelvoitteen osalta;

c) liiketoimet, joilla on lineaarinen riskiprofiili ja joiden eh
doissa määrätään kahden maksun suorittamisesta (mukaan
luettuina valuuttatermiinisopimukset) on sijoitettava kum
mankin maksuvelvoitteen osalta korkoriskipositioon.

Jos a, b tai c alakohdassa mainitussa liiketoimessa maksuvelvoite
tai kohde-etuutena toimiva vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
väline on ulkomaanvaluutan määräinen, kyseinen kohde-etuu
tena toimiva maksuvelvoite tai rahoitusväline on myös sijoitet
tava riskipositioon kyseisen valuutan määräisenä.

2.
Sovellettaessa 1 kohtaa liiketoimista, jolla on lineaarinen
riskiprofiili, aiheutuva riskipositio on kohde-etuutena toimivan
rahoitusvälineen tai hyödykkeen efektiivinen nimellisarvo (mark
kinahinta kerrottuna lukumäärällä), joka muunnetaan laitoksen
kotivaluutaksi kertomalla se asianomaisella valuuttakurssilla, lu
kuun ottamatta vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä.
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3.
Vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden ja maksu
velvoitteiden riskipositio on tulevien bruttomaksujen efektii
vinen nimellisarvo (mukaan lukien nimellismäärä), joka muun
netaan kotijäsenvaltion valuutaksi ja kerrotaan tapauksen mu
kaan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tai maksuvel
voitteen muutetulla duraatiolla.
4.
Luottoriskinvaihtosopimuksesta aiheutuva riskipositio on
vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen nimellis
arvo kerrottuna luottoriskinvaihtosopimuksen jäljellä olevalla
maturiteetilla.
278 artikla

i) efektiivisenä nimellisarvona, kun kyseessä on liiketoimi,
jolla on lineaarinen riskiprofiili;
∂V
, kun
∂p
kyseessä on liiketoimi, jolla on epälineaarinen riskiprofiili,

ii) efektiivisen nimellisarvon deltavasta-arvona,pref ·

jossa
Pref

= kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen hinta
ilmaistuna viitevaluutassa;

V

= rahoitusvälineen arvo (kun on kyse optiosta: op
tion hinta);

p

= kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen hinta,
ilmaistuna samassa valuutassa kuin V;

Liiketoimet, joilla on epälineaarinen riskiprofiili
1.
Kun kyseessä ovat liiketoimet, joilla on epälineaarinen ris
kiprofiili, laitosten on määritettävä niiden riskipositiot seuraa
vien kohtien mukaisesti.
2.
OTC-johdannaisesta (mukaan luettuina optiot ja swaptiot),
jolla on epälineaarinen riskiprofiili ja jonka kohde-etuutena toi
miva rahoitusväline ei ole vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
väline tai maksuvelvoite, aiheutuva riskipositio on yhtä kuin
280 artiklan 1 kohdan mukainen liiketoimen kohde-etuutena
toimivan rahoitusvälineen efektiivisen nimellisarvon deltavastaarvo.
3.
OTC-johdannaisen (mukaan luettuina optiot ja swaptiot),
jolla on epälineaarinen riskiprofiili ja jonka kohde-etuutena toi
miva rahoitusväline on vieraan pääoman ehtoinen rahoitusvä
line tai maksuvelvoite, riskipositio on yhtä kuin rahoitusvälineen
tai maksuvelvoitteen efektiivisen nimellisarvon deltavasta-arvo
kerrottuna tapauksen mukaan vieraan pääoman ehtoisen rahoi
tusvälineen tai maksuvelvoitteen muutetulla duraatiolla.
279 artikla
Vakuuden käsittely
Riskipositioiden määrittämistä varten laitosten on käsiteltävä
vakuuksia seuraavasti:
a) vastapuolelta saatua vakuutta on pidettävä määrittämispäi
vänä erääntyvän johdannaissopimuksen mukaisena vaateena
vastapuolelle (pitkä positio);
b) vastapuolelle asetettua vakuutta on pidettävä vastapuolta
koskevana, määrittämispäivänä erääntyvänä velvoitteena (ly
hyt positio).
280 artikla
Riskipositioiden laskenta
1.
Laitoksen on määritettävä riskiposition koko ja etumerk
kisyys seuraavasti:

L 176/173

b) kun on kyse vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä tai
kaikkien liiketoimien maksuvelvoitteista:
i) muutetulla duraatiolla kerrottuna efektiivisenä nimellis
arvona, kun kyseessä on liiketoimi, jolla on lineaarinen
riskiprofiili;
ii) muutetulla duraatiolla kerrottuna efektiivisen nimellis
∂V
arvon deltavasta-arvona, , kun kyseessä on liiketoimi,
∂r
jolla on epälineaarinen riskiprofiili,
jossa
V = rahoitusvälineen arvo (kun on kyse optiosta: option
hinta);
r

= korkotaso.

Jos V on muun kuin viitevaluutan määräinen, johdannainen on
muunnettava viitevaluuttaan kertomalla se asianmukaisella va
luuttakurssilla.
2.
Laitosten on ryhmiteltävä riskipositiot suojausryhmiksi.
Kunkin suojausryhmän osalta on laskettava absoluuttinen arvo
eli kaikkien riskipositioiden summa. Laskutoimituksen tuloksena
saadaan nettoriskipositio, joka lasketaan 276 artiklan 2 kohdan
soveltamiseksi seuraavasti:

j

X
i

RPT ij –

X
l

RPClj j

281 artikla
Korkoriskipositiot

a) kun on kyse muusta kuin vieraan pääoman ehtoisesta rahoi
tusvälineestä:

1.
Korkoriskiposition laskemiseksi laitosten on noudatettava
seuraavia säännöksiä.
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Kun korkoriskipositiot aiheutuvat seuraavista:

a) vastapuolelta vakuutena saadut rahatalletukset;
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c) vastapuoliriskikerroin, jota sovelletaan kuhunkin suojausryh
mään, joka on luotu yhdelle n:nnen tappion johdannaisen
vieraan pääoman ehtoiselle referenssirahoitusvälineelle, on
seuraavanlainen:

b) maksuvelvoitteet;
c) kohde-etuutena toimivat vieraan pääoman ehtoiset rahoitus
välineet,

i) 0,3 prosenttia, kun vieraan pääoman ehtoisella referens
sirahoitusvälineellä on virallisesti hyväksytyn ulkoisen
luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka vastaa
luottoluokkaa 1–3;

joihin kussakin tapauksessa sovelletaan enintään 1,60 prosentin
pääomavaatimusta 336 artiklassa olevan taulukon 1 mukaisesti,
laitosten on sijoitettava nämä positiot yhteen kuudesta taulu
kossa 4 esitetystä suojausryhmästä kunkin valuutan osalta.

ii) 0,6 prosenttia muiden vieraan pääoman ehtoisten rahoi
tusvälineiden osalta.
3.

Taulukko 4

Maturiteetti

Valtion viitekorot

Muut kuin valtion
viitekorot

< 1 vuosi

< 1 vuosi

> 1 ≤ 5 vuotta

> 1 ≤ 5 vuotta

> 5 vuotta

> 5 vuotta

3.
Kohde-etuuksina toimivista vieraan pääoman ehtoisista ra
hoitusvälineistä tai maksuvelvoitteista, joiden osalta korko mää
räytyy yleisiä markkinakorkoja edustavan viitekoron perusteella,
aiheutuvien korkoriskipositioiden jäljellä oleva maturiteetti on
seuraavaan korontarkistukseen ulottuva ajanjakso. Kaikissa
muissa tapauksissa maturiteetti on kohde-etuutena toimivan vie
raan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen jäljellä oleva voimassa
oloaika tai – maksuvelvoitteen osalta – liiketoimen jäljellä oleva
voimassaoloaika.
282 artikla
Suojausryhmät
1.
Laitosten on laadittava suojausryhmät 2–5 kohdan mukai
sesti.
2.
Kullekin luottoriskinvaihtosopimuksen kohde-etuutena toi
mivan vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen liik
keeseenlaskijalle on oltava yksi suojausryhmä.
Korimuotoisia n:nnen tappion luottoriskinvaihtosopimuksia on
käsiteltävä seuraavasti:
a) n:nnen tappion luottoriskinvaihtosopimuksen perusteena
olevassa korissa olevan vieraan pääoman ehtoisen referens
sirahoitusvälineen riskipositio on yhtä kuin vieraan pääoman
ehtoisen referenssirahoitusvälineen efektiivinen nimellisarvo
kerrottuna n:nnen tappion johdannaisen muutetulla duraa
tiolla suhteessa vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitus
välineen luottoriskimarginaalin muutokseen;
b) n:nnen tappion luottoriskinvaihtosopimuksen perusteena
olevassa korissa olevalle kullekin vieraan pääoman ehtoiselle
referenssirahoitusvälineelle on oltava yksi suojausryhmä. Eri
n:nnen tappion luottoriskinvaihtosopimusten riskipositioita
ei saa sisällyttää samaan suojausryhmään;

Kun korkoriskipositiot aiheutuvat seuraavista:

a) vastapuolelle vakuudeksi osoitetut rahatalletukset tapauksissa,
joissa kyseisellä vastapuolella ei ole alhaisen erityisriskin lai
navelvoitteita;
b) kohde-etuuksina toimivat vieraan pääoman ehtoiset rahoitus
välineet, joihin 336 artiklassa olevan taulukon 1 mukaisesti
sovelletaan yli 1,60 prosentin pääomavelvoitetta;
Kullekin liikkeeseenlaskijalle on oltava yksi suojausryhmä.
Jos maksuvelvoite jäljittelee tällaista vieraan pääoman ehtoista
rahoitusvälinettä, myös tällöin on oltava yksi suojausryhmä ku
takin vieraan pääoman ehtoisen referenssirahoitusvälineen liik
keeseenlaskijaa kohti.
Laitos voi sijoittaa samaan suojausryhmään riskipositiot, jotka
aiheutuvat tietyn liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisista
rahoitusvälineistä tai saman liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman
ehtoisista referenssirahoitusvälineistä, joita maksuvelvoitteet jäl
jittelevät tai jotka ovat luottoriskinvaihtosopimusten kohdeetuuksia.
4.
Muut kohde-etuuksina toimivat rahoitusvälineet kuin vie
raan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet sijoitetaan samoihin
suojausryhmiin ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat ident
tisiä tai samankaltaisia rahoitusvälineitä. Muissa tapauksissa ne
sijoitetaan eri suojausryhmiin.
Sovellettaessa tätä kohtaa laitosten on määritettävä, ovatko koh
de-etuuksina toimivat rahoitusvälineet samankaltaisia, seuraavia
periaatteita noudattaen:
a) osakkeiden osalta kohde-etuudet katsotaan samanlaisiksi, jos
ne ovat saman liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskemia. Osa
keindeksi on katsottava erilliseksi liikkeeseenlaskijaksi;
b) jalometallien osalta kohde-etuudet katsotaan samanlaisiksi,
jos ne muodostuvat samasta metallista. Jalometalli-indeksi
on katsottava erilliseksi jalometalliksi;
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c) sähkövoiman osalta kohde-etuudet katsotaan samanlaisiksi,
jos toimitusoikeudet ja -velvollisuudet viittaavat samaan
huippukuorma-ajan tai pienen kuorman ajan toimitusaikavä
liin 24 tunnin aikana;

suojausryhmän j osalta (CCRMj) varovaisesti tai vaadittava lai
tosta soveltamaan 3 jaksossa vahvistettua menetelmää. Nettou
tusta ei hyväksytä, eli vastuuarvo on määritettävä ikään kuin
olisi olemassa nettoutusryhmä, joka käsittää juuri kyseisen yk
sittäisen liiketoimen.

d) hyödykkeiden osalta kohde-etuudet katsotaan samanlaisiksi,
jos ne muodostuvat samasta hyödykkeestä. Hyödykeindeksi
on katsottava erilliseksi indeksiksi.

7.
Laitoksella on oltava sisäiset menettelyt sen todentamisek
si, että ennen kuin liiketoimi sisällytetään suojausryhmään, se
on katettu oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisella nettoutus
sopimuksella, joka täyttää 7 jaksossa asetetut vaatimukset.

5.
Eri suojausryhmien luokille määritetään vastapuoliriskiker
toimet (CCR-kertoimet), seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla:

8.
Laitoksella, joka käyttää vakuuksia vastapuoliriskinsä vä
hentämiseksi, on oltava sisäiset menettelyt sen varmistamiseksi,
että ennen kuin vakuuden vaikutus otetaan huomioon lasken
nassa, vakuus täyttää 4 luvussa asetetut oikeusvarmuutta koske
vat vaatimukset.

Taulukko 5
Suojausryhmien luokat

CCRkerroin

6 Jakso
Sisäisen mallin menetelmä

1.

Korot

0,2 %

283 artikla

2.

Luottoriskinvaihtosopimuksen kohde-etuutena toimi
vasta vieraan pääoman ehtoisesta referenssirahoitusvä
lineestä aiheutuvien riskipositioiden korot, kun refe
renssirahoitusvälineeseen sovelletaan IV osaston 2 lu
vussa esitetyn taulukon 1 mukaisesti enintään 1,60
prosentin pääomavaatimusta.

0,3 %

Lupa soveltaa sisäisen mallin menetelmää

Vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusvälineestä tai vie
raan pääoman ehtoisesta referenssirahoitusvälineestä
aiheutuvien riskipositioiden korot, kun mainittuihin
välineisiin sovelletaan IV osaston 2 luvussa esitetyn
taulukon 1 mukaisesti yli 1,60 prosentin pääomavaa
timusta.

0,6 %

4.

Valuuttakurssit

2,5 %

5.

Sähkövoima

4%

6.

Kulta

5%

7.

Osakkeet

7%

8.

Jalometallit (paitsi kulta)

8,5 %

9.

Muut hyödykkeet (paitsi jalometallit ja sähkövoima)

10 %

10.

OTC-johdannaisten kohde-etuuksina toimivat rahoi
tusvälineet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luok
kiin.

10 %

3.

1.
Edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet
laitoksen täyttävän 2 kohdassa vahvistetun vaatimuksen, niiden
on annettava laitokselle lupa soveltaa sisäisen mallin menetel
mää laskeakseen vastuuarvon mille tahansa seuraavista liiketoi
mista:
a) 273 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiset liiketoimet;
b) 273 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdan mukaiset liiketoi
met;

Taulukossa 5 (10 kohta) tarkoitetut OTC-johdannaisten kohdeetuuksina toimivat rahoitusvälineet sijoitetaan kunkin kohdeetuutena toimivan rahoitusvälineen luokan osalta erillisiin yksit
täisiin suojausryhmiin.

6.
Liiketoimien joukossa saattaa olla sellaisia, joilla on epäli
neaarinen riskiprofiili ja joiden osalta laitos ei pysty määrittä
mään delta-lukua tai – tapauksen mukaan kohde-etuuksina toi
mivien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden tai mak
suvelvoitteiden osalta – muutettua duraatiota välinemallilla,
jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt markkinaris
kin omien varojen vaatimusten määrittämistä varten; näissä ta
pauksissa toimivaltaisen viranomaisen on joko määritettävä ris
kiposition koko ja sovellettavat vastapuoliriskin (CCR) kertoimet

c) 273 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan mukaiset liiketoimet.
Jos laitoksella on lupa soveltaa sisäisen mallin menetelmää las
keakseen minkä tahansa ensimmäisen alakohdan a, b tai c ala
kohdassa mainitun liiketoimen vastuuarvon, se voi myös sovel
taa sisäisen mallin menetelmää 273 artiklan 2 kohdan e ala
kohdan mukaisissa liiketoimissa.
Sen estämättä, mitä 273 artiklan 1 kohdan kolmannessa ala
kohdassa säädetään, laitos voi halutessaan olla soveltamatta tätä
menetelmää vastuisiin, joilla on suuruutensa ja riskinsä puolesta
vähäinen merkitys. Tällöin laitoksen on sovellettava näihin vas
tuisiin jotakin 3, 4 tai 5 jaksossa vahvistetuista menetelmistä,
kun kutakin menetelmää koskevat asiaankuuluvat vaatimukset
täyttyvät.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on annettava laitoksille lupa
soveltaa sisäisen mallin menetelmää 1 kohdassa tarkoitetuissa
laskelmissa ainoastaan, jos laitos on osoittanut, että se täyttää
tässä jaksossa vahvistetut vaatimukset, ja toimivaltainen viran
omainen on todentanut, että laitoksen vastapuoliriskin hallitse
miseksi ylläpitämät järjestelmät ovat moitteettomia ja asian
mukaisesti toteutettuja.
3.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan
soveltaa sisäisen mallin menetelmää rajoitetun ajan vaiheittain
eri liiketoimityyppeihin. Tämän vaiheittaisen soveltamiskauden
aikana laitokset voivat soveltaa 3 tai 5 jaksossa vahvistettuja
menetelmiä niihin liiketoimityyppeihin, joiden osalta ne eivät
käytä sisäisen mallin menetelmää.
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4.
Laitoksen on sovellettava 3 tai 5 jaksossa vahvistettuja
menetelmiä kaikkiin sellaisiin OTC-johdannaisliiketoimiin ja pit
kän selvitysajan liiketoimiin, joihin se ei ole saanut 1 kohdan
mukaista lupaa soveltaa sisäisen mallin menetelmää.

a) kyseisiä vastuita koskeva omien varojen vaatimus laskettuna
efektiivisen EPE:n perusteella käyttäen nykyhetken markkina
tietoja;

Näitä menetelmiä voidaan käyttää yhdistelmänä jatkuvalta pe
rustalta ryhmän sisällä. Laitoksen sisällä näitä menetelmiä voi
daan käyttää yhdistelmänä ainoastaan, jos yhtä menetelmistä
käytetään 282 artiklan 6 kohdassa vahvistetuissa tapauksissa.

b) kyseisiä vastuita koskeva omien varojen vaatimus laskettuna
efektiivisen EPE:n perusteella käyttäen yhtä yhdenmukaista
stressikalibrointia kaikkien niiden vastapuoliriskien osalta,
joihin laitos soveltaa sisäisen mallin menetelmää.

5.
Jos laitokselle on 1 kohdan mukaisesti annettu lupa käyt
tää sisäisen mallin menetelmää, se ei saa palata käyttämään 3 tai
5 jaksossa vahvistettuja menetelmiä, jollei toimivaltainen viran
omainen anna tähän lupaa. Toimivaltaisten viranomaisten on
annettava tällainen lupa, jos laitos esittää perustellun syyn.

4.
Lukuun ottamatta niitä vastapuolia, joilla katsotaan olevan
wrong-way -erityisriski ja joihin sovelletaan 291 artiklan 4 ja 5
kohtaa, laitosten on laskettava vastuuarvo tulona, joka saadaan
kertomalla alfa (α) efektiivisellä EPE:llä seuraavasti:
vastuuarvo ¼ α · efektiivinen EPE

6.
Jos laitos ei enää täytä tässä jaksossa vahvistettuja vaa
timuksia, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomai
selle ja tehtävä jokin seuraavista:

jossa

a) esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle suunnitelma siitä,
miten se aikoo täyttää vaatimukset pian uudelleen;

α = 1,4, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset vaadi suurempaa
alfaa tai anna laitoksille lupaa käyttää omia estimaattejaan
9 kohdan mukaisesti.

b) osoitettava toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla,
että noudattamatta jättämisen vaikutus on vähäinen.
284 artikla

Efektiivinen EPE lasketaan arvioimalla odotettu vastapuoliriski
(EEt) keskimääräisenä riskinä tulevana ajankohtana t, missä kes
kiarvo määritetään merkityksellisten markkinariskitekijöiden
mahdollisista tulevista arvoista.

Vastuuarvo
1.
Jos laitoksella on 283 artiklan 1 kohdan mukainen lupa
käyttää sisäisen mallin menetelmää laskeakseen joidenkin tai
kaikkien kyseisessä kohdassa mainittujen liiketoimien vastuu
arvon, sen on laskettava kyseisten liiketoimien vastuuarvo net
toutusryhmän tasolla.

Mallissa EE on arvioitava useille tuleville ajankohdille (t1, t2,
t3…).

5.

Laitoksen tässä tarkoituksessa käyttämällä mallilla on
jossa
a) määriteltävä nettoutusryhmän markkina-arvon muutoksille
ennustejakauma, joka perustuu merkityksellisten markkina
muuttujien yhteismuutoksiin (esimerkiksi korkojen, valuutta
kurssien muutokset);
b) laskettava nettoutusryhmän vastuuarvo kunakin tulevista
ajankohdista ottaen huomioon markkinamuuttujien yhteis
muutokset.
2.
Jotta mallilla voidaan ottaa huomioon vakuuksien (margi
ning) vaikutukset, vakuusarvon mallin on täytettävä sisäisen
mallin menetelmän määrälliset, laadulliset ja tietoja koskevat
vaatimukset tämän jakson mukaisesti, ja laitos voi sisällyttää
nettoutusryhmän markkina-arvon muutoksien ennustejakau
maan ainoastaan 197 ja 198 artiklassa sekä 299 artiklan 2
kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt rahoitusvakuu
det.
3.
Kun kyseessä ovat vastapuoliriskit, joihin laitos soveltaa
sisäisen mallin menetelmää, vastapuoliriskiä koskeva omien va
rojen vaatimus on korkeampi seuraavista:

Efektiivinen EE on laskettava rekursiivisesti:
Effective EEtk ¼ max fEffective EEtk–1 ; EEtk g

nykyhetki on t0;
Efektiivinen EEt0 on yhtä kuin nykyhetken vastapuoliriski.
6.
Efektiivinen EPE on keskimääräinen efektiivinen EE tule
van riskin ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Jos kaikki
nettoutusryhmään kuuluvat sopimukset erääntyvät alle yhden
vuoden kuluessa, EPE on keskimääräinen EE siihen saakka,
kun kaikki nettoutusryhmään kuuluvat sopimukset erääntyvät.
Efektiivinen EPE lasketaan efektiivisen EE:n painotettuna keski
arvona:
min f1 year;
Xmaturityg

Effective EPE ¼

Effective EEtk · Δtk

k¼1

jossa painot Δtk ¼ tk – tk–1 mahdollistavat tapaukset, joissa tu
leva riski lasketaan ajankohtina, jotka eivät jakaannu tasaisesti
ajan mittaan.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

7.
Laitosten on perustettava odotetun vastapuoliriskin tai
suurimman vastapuoliriskin laskeminen vastapuoliriskien riskija
kaumaan, jossa otetaan huomioon riskijakauman mahdollinen
ei-normaalisuus.

8.
Laitos voi käyttää sisäisellä mallilla laskettua jakaumalu
kua, joka on varovaisempi kuin 4 kohdassa esitetyn yhtälön
mukainen luku, joka saadaan kertomalla alfa efektiivisellä
EPE:llä, kaikkien vastapuolten osalta.

9.
Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset
viranomaiset voivat sallia, että laitokset käyttävät omia alfan
estimaattejaan, joissa:

a) alfa on kaikkien vastapuolten osalta vastapuoliriskin täydel
lisenä simulaationa lasketun sisäisen pääoman (osoittaja)
suhde EPE:hen perustuvaan sisäiseen pääomaan (nimittäjä);

b) nimittäjässä olevaa EPE:tä käytetään laskennassa ikään kuin
se olisi kiinteä lainamäärä.

Tämän kohdan mukaisissa estimaateissa alfan on oltava vähin
tään 1,2.

10.
Estimoidessaan alfan 9 kohdan mukaisesti laitoksen on
varmistettava, että osoittaja ja nimittäjä lasketaan johdonmukai
sesti suhteessa mallintamismenetelmään, parametrien määritel
miin ja salkun koostumukseen. Alfan estimointiin sovellettavan
lähestymistavan on perustuttava laitoksen sisäisen pääoman me
netelmään, se on dokumentoitava asianmukaisesti ja sen on
oltava riippumattoman tahon validoima. Lisäksi laitoksen on
tarkistettava alfan estimaattinsa vähintään neljännesvuosittain
tai useammin, jos salkun koostumus vaihtelee ajan mittaan.
Laitoksen on myös arvioitava malliriski.

11.
Laitoksen on osoitettava toimivaltaista viranomaista tyy
dyttävällä tavalla, että sen sisäiset alfan estimaatit kuvaavat
osoittajassa riittävän hyvin riippuvuuden olennaisia lähteitä sen
jälkeen, kun liiketoimien tai liiketoimisalkkujen markkina-ar
voista on laskettu jakauma kaikkien vastapuolten osalta. Sisäi
sissä alfan estimaateissa on otettava huomioon salkkuihin sisäl
tyvien vastuiden keskittyneisyys.

12.
Valvoessaan 9 kohdan mukaisten estimaattien käyttöä
toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon alfan esti
maattien merkittävä vaihtelu, jota aiheutuu mahdollisista epä
tarkkuuksista osoittajassa käytetyissä malleissa, varsinkin jos
esiintyy konveksisuutta.

13.
Markkina- ja luottoriskin yhteismallintamisessa käytetty
jen markkinariskitekijöiden volatiliteeteissa ja korrelaatioissa ote
taan tarvittaessa huomioon luottoriskitekijä, jotta niissä ilmenisi
volatiliteetin tai korrelaation mahdollinen lisäys talouden lasku
suhdanteessa.
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285 artikla
Nettoutusryhmien vastuuarvo, jos nettoutusryhmiin
sovelletaan vakuusvajesopimusta
1.
Jos nettoutusryhmään sovelletaan vakuusvajesopimusta
(margin agreement) ja ne arvostetaan päivittäin markkinahin
taan, laitos voi käyttää yhtä seuraavista EPE-luvuista:

a) efektiivinen EPE ottamatta huomioon mahdollista vakuutta,
joka on hallussa tai asetettu vakuusvaatimuksen vuoksi, lisät
tynä mahdollisella vakuudella, joka on asetettu vastapuolelle
riippumatta päivittäisestä arvostus- ja vakuusmenettelystä tai
nykyhetken vastapuoliriskistä;

b) korotus, joka kuvaa riskin potentiaalista kasvua riskivakuus
jakson aikana lisättynä suuremmalla seuraavista:

i) nykyhetken vastapuoliriski mukaan lukien kaikki mahdol
liset hallussa olevat tai asetetut vakuudet, paitsi vaaditut
tai kiistanalaiset vakuudet;

ii) suurin nettoriski, mukaan lukien vakuusvajesopimuksen
mukainen vakuus, joka ei laukaisisi vakuuden vaatimista.
Tässä määrässä on näyttävä kaikki vakuusvajesopimuksen
mukaiset sovellettavat kynnykset, siirron vähimmäismää
rät, itsenäiset määrät ja alkumarginaalit;

c) jos sisäisessä mallissa otetaan huomioon vakuuksien vaiku
tukset estimoitaessa EE:n arvoa, laitos voi toimivaltaisten vi
ranomaisten luvalla käyttää mallin tuottamaa EE:n arvoa sel
laisenaan 284 artiklan 5 kohtaan sisältyvässä laskelmassa.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan
ainoastaan, jos ne todentavat, että sisäisessä mallissa otetaan
asianmukaisesti huomioon vakuuksien vaikutukset estimoita
essa EE:n arvoa.

Sovellettaessa b alakohtaa laitosten on laskettava korotukset lii
ketoimien markkinahinnan odotettuna positiivisena muutoksena
riskivakuusjakson aikana. Vakuusarvon muutokset on otettava
huomioon käyttäen 4 luvun 3 jakson mukaista valvojan mää
rittämää vakioarvon leikkausta tai rahoitusvakuuksien kattavan
menetelmän mukaista omat arvonleikkaustekijät -lähestymista
paa, mutta vakuusmaksuja ei oleteta tehtäväksi riskivakuusjak
son aikana. Riskivakuusjaksoon sovelletaan 2–5 kohdassa vah
vistettuja vähimmäisaikoja.

2.
Niiden liiketoimien, joiden nettoarvo tilitetään päivittäin ja
jotka arvostetaan päivittäin markkinahintaan, riskivakuusjakson
on oltava vakuusarvoa vakuusvajesopimuksissa mallinnettaessa
vähintään

a) 5 pankkipäivää, kun kyseessä ovat nettoutusryhmät, jotka
koostuvat ainoastaan takaisinostotransaktioista, arvopaperei
den tai hyödykkeiden lainaksiantamisesta tai -ottamisesta ja
vakuudellisesta limiittiluotonannosta;
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b) 10 pankkipäivää kaikkien muiden nettoutusryhmien osalta.
3.
Edellä olevan 2 kohdan a ja b alakohtaan sovelletaan
seuraavia poikkeuksia:
a) kaikissa niissä nettoutusryhmissä, joissa liiketoimien määrä
ylittää 5 000 liiketointa milloin tahansa vuosineljänneksellä,
seuraavan vuosineljänneksen riskivakuusjakson on oltava vä
hintään 20 pankkipäivää. Tätä poikkeusta ei sovelleta laitok
sen kaupankäyntivastuisiin;
b) niissä nettoutusryhmissä, joissa vähintään yhteen liiketoi
meen liittyy joko epälikvidi vakuus tai OTC-johdannainen,
jota ei voida helposti korvata, riskivakuusjakson on oltava
vähintään 20 pankkipäivää.
Laitoksen on määritettävä, onko vakuus epälikvidi tai ovatko
OTC-johdannaiset sellaisia, ettei niitä ole helppo korvata stressi
kausien markkinaolosuhteissa, joille on ominaista sellaisten jat
kuvasti aktiivisten markkinoiden puuttuminen, joilla vastapuoli
saisi korkeintaan kahden päivän kuluessa useita hintatarjouksia,
jotka eivät aiheuttaisi markkinamuutoksia tai joiden hinnassa ei
näkyisi markkinoiden diskonttaus (jos kyseessä on vakuus) tai
preemio (jos kyseessä on OTC-johdannainen).
Laitoksen on harkittava, ovatko sen hallussa vakuutena olevat
kauppasopimukset tai arvopaperit keskittyneet johonkin tiettyyn
vastapuoleen ja, jos kyseinen vastapuoli poistuisi markkinoilta
äkillisesti, pystyisikö laitos korvaamaan kyseiset sopimukset tai
arvopaperit.
4.
Jos laitos on ollut juuri edeltäneiden kahden vuosineljän
neksen aikana osallisena vähintään kahdessa vakuuksien muu
tospyyntöjä koskevassa kiistassa, jotka liittyvät tiettyyn nettou
tusryhmään, ja kiistat ovat kestäneet pidempään kuin 2 ja 3
kohdan mukainen sovellettava riskivakuusjakso, laitoksen on
seuraavan kahden vuosineljänneksen aikana käytettävä kyseisen
nettoutusryhmän osalta riskivakuusjaksoa, joka on vähintään
kaksi kertaa niin pitkä kuin 2 ja 3 kohdassa täsmennetty jakso.
5.
Kun nettoarvon tilitys tehdään N päivän välein, riskiva
kuusjakson on oltava vähintään sama kuin 2 ja 3 kohdassa
täsmennetty jakso F lisättynä N päivällä ja vähennettynä yhdellä
päivällä. Eli:
riskivakuusjakso ¼ F þ N – 1
6.
Jos sisäisessä mallissa otetaan huomioon vakuuksien vai
kutukset nettoutusryhmän markkina-arvon muutoksiin, laitok
sen on mallinnettava vakuus, paitsi käteinen, joka on samassa
valuutassa kuin itse vastuu, yhdessä vastuun kanssa laskiessaan
vastuuarvon OTC-johdannaisille ja arvopapereilla toteutettaville
rahoitustoimille.
7.
Jos laitos ei pysty mallintamaan vakuutta yhdessä vastuun
kanssa, se ei laskiessaan OTC-johdannaisten ja arvopapereilla
toteutettavien rahoitustoimien vastuuarvoa saa ottaa huomioon
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vakuuksien vaikutuksia, paitsi jos vakuus on käteinen, joka on
samassa valuutassa kuin itse vastuu, jollei laitos 4 luvun mukai
sesti joko käytä volatiliteettikorjauksia, jotka täyttävät rahoitus
vakuuksien kattavan menetelmän mukaiset vaatimukset omat
arvonleikkaustekijät -menetelmällä, tai valvojan määrittämää va
kioarvon leikkausta.
8.
Kun laitos käyttää sisäisen mallin menetelmää, sen on
malleissaan jätettävä huomiotta vastuuarvon alenemisen vaiku
tukset, kun arvon aleneminen johtuu jostain vakuussopimuksen
lausekkeesta, jossa vaaditaan vakuuden vastaanottamista, kun
vastapuolen luottoluokitus heikkenee.
286 artikla
Vastapuoliriskin hallitseminen – toimintatavat, prosessit ja
järjestelmät
1.
Laitoksen on otettava käyttöön ja säilytettävä vastapuoli
riskin hallintajärjestelmä, joka koostuu seuraavista:
a) toimintatavat, prosessit ja järjestelmät, joilla varmistetaan
vastapuoliriskin tunnistaminen, mittaaminen, hallinta, hyväk
syminen ja sitä koskeva sisäinen raportointi;
b) menettelyt sen varmistamiseksi, että kyseisiä toimintatapoja,
prosesseja ja järjestelmiä noudatetaan.
Kyseisten toimintatapojen, prosessien ja järjestelmien on oltava
rakenteeltaan asianmukaisia, niitä on sovellettava kattavasti ja
niiden on oltava dokumentoituja. Dokumentaation on sisället
tävä selvitys vastapuoliriskin mittaamisessa käytettävistä empii
risistä menetelmistä.
2.
Edellä 1 kohdassa edellytetyssä vastapuoliriskin valvonta
järjestelmässä on katettava markkinariskit, likviditeettiriskit, oi
keudelliset riskit ja operatiiviset riskit, joiden katsotaan liittyvän
vastapuoliriskiin. Valvontajärjestelmässä on erityisesti varmistet
tava, että laitos noudattaa seuraavia periaatteita:
a) laitos ei harjoita liiketoimintaa vastapuolen kanssa arvioi
matta tämän luottokelpoisuutta;
b) laitos ottaa asianmukaisesti huomioon selvitykseen liittyvän
luottoriskin ja selvitystä edeltävän luottoriskin;
c) laitos hallitsee tällaisia riskejä niin kattavasti kuin käytän
nössä on mahdollista sekä vastapuolen (yhdistämällä vasta
puoliriskit ja muut luottoriskit) että yrityksen tasolla.
3.
Sisäisen mallin menetelmää käyttävän laitoksen on varmis
tettava, että sen vastapuoliriskin valvontajärjestelmä kattaa toi
mivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla likviditeettiriskit
kaikkien seuraavien osalta:
a) mahdolliset sisään tulevat vakuuksien muutospyynnöt, jos
tehdään vakuusmarginaalin tai muun vakuustyypin (kuten
alkumarginaalin tai itsenäisen marginaalin) vaihto epäsuotui
sissa markkinaolosuhteissa;
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b) mahdolliset sisään tulevat pyynnöt vastapuolten asettamien
ylimääräisten vakuuksien palauttamiseksi;

c) pyynnöt, jotka johtuvat sen oman ulkoisen luottoluokituksen
heikkenemisestä.
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limiiteissä. Jos stressitestit osoittavat erityistä herkkyyttä tietyille
olosuhdeyhdistelmille, laitoksen on viipymättä toteuttava toimet
kyseisten riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi.

287 artikla
Organisatoriset rakenteet vastapuoliriskin hallitsemiseksi

Laitoksen on varmistettava, että vakuuksien uudelleenkäytön
luonne ja horisontti vastaavat sen likviditeettitarpeita eivätkä
vaaranna sen kykyä asettaa tai palauttaa vakuuksia oikeaan ai
kaan.

1.
Sisäisen mallin menetelmää käyttävän laitoksen on perus
tettava ja säilytettävä

a) 2 kohdan mukainen luottoriskin valvontayksikkö;
4.
Laitoksen ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon on
oltava aktiivisesti mukana vastapuoliriskin hallinnassa ja varmis
tettava, että järjestelmään osoitetaan riittävät resurssit. Toimivan
johdon on oltava tietoinen käytettyyn malliin liittyvistä rajoituk
sista ja sen perustana olevista oletuksista sekä siitä, miten nämä
rajoitukset ja oletukset voivat vaikuttaa muodollisella prosessilla
tuotettujen tietojen luotettavuuteen. Toimivan johdon on myös
oltava tietoinen markkinaympäristöön liittyvistä epävarmuuste
kijöistä ja operatiivisista näkökohdista sekä siitä, miten nämä on
otettu huomioon mallissa.

5.
Jäljempänä olevan 287 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaiset päivittäiset raportit laitoksen vastapuoliriskeistä on kä
siteltävä johtotasolla, jolla on riittävästi toimivaltaa vähentää
sekä yksittäisten luottovaltuutettujen tai kaupankäyntiä hoita
vien henkilöiden ottamia positioita että laitoksen yhteenlasket
tua vastapuoliriskiä.

6.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti perustettua laitoksen
vastapuoliriskin hallintajärjestelmää on käytettävä yhdessä sisäis
ten luotto- ja kaupankäyntilimiittien kanssa. Luotto- ja kaupan
käyntilimiittien on oltava yhteydessä laitoksen riskienmittaus
malliin tavalla, joka säilyy ajan kuluessa johdonmukaisena ja
josta luottovaltuutetut, kaupankäyntiä hoitavat henkilöt ja toi
miva johto ovat hyvin perillä. Laitoksen on sovellettava muo
dollista prosessia, jolla riskilimiittien ylittymisestä raportoidaan
tarkoituksenmukaiselle johtotasolle.

7.
Laitoksen vastapuoliriskin mittaukseen on kuuluttava li
miitillisten luottosopimusten käytön päivittäinen ja päivän sisäi
nen mittaaminen. Laitoksen on mitattava nykyhetken vastapuo
liriskiä hallussa olevat vakuudet sisältävänä bruttomääränä ja
nettomääränä, joka ei sisällä kyseisiä vakuuksia. Salkun ja vas
tapuolen tasolla laitoksen on laskettava suurin vastapuoliriski tai
tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski ja seurattava niitä
valitsemallaan luottamusvälillä. Laitoksen on otettava huomioon
suuret ja keskittyneet positiot, joihin kuuluvat muun muassa
toisiinsa yhteydessä olevien vastapuolten muodostamien ryh
mien tai yksittäisten toimialojen taikka markkinoiden positiot.

8.
Laitoksella on oltava vakiintuneessa käytössä tarkka stres
sitestiohjelma. Toimivan johdon on arvioitava stressitestien tu
lokset säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain, ja ne on
otettava huomioon ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon
vahvistamissa vastapuoliriskiä koskevissa menettelytavoissa ja

b) 3 kohdan mukainen vakuuksien hallintayksikkö;

2.
Luottoriskin hallintayksikön on vastattava laitoksen vasta
puoliriskin valvontajärjestelmän suunnittelusta ja toteuttamises
ta, mihin kuuluvat myös mallin ensimmäinen validointi ja sen
jälkeinen jatkuva validointi, ja sen on suoritettava seuraavat
tehtävät ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) sen on vastattava laitoksen vastapuoliriskin valvontajärjestel
män suunnittelusta ja toteuttamisesta;

b) sen on laadittava ja analysoitava päivittäin raportteja, jotka
koskevat laitoksen riskienmittausmallilla tuotettuja tuloksia.
Tähän analyysiin on kuuluttava vastapuoliriskin vastuuarvo
jen ja kaupankäyntilimiittien mittareiden välisen suhteen ar
viointi;

c) sen on valvottava syöttötietojen kattavuutta sekä laadittava ja
analysoitava raportteja laitoksen riskienmittausmallilla tuote
tuista tiedoista, mihin kuuluu myös riskimittareiden sekä
luotto- ja kaupankäyntilimiittien välisen suhteen arviointi;

d) sen on oltava riippumaton liiketoiminnallisista luotto- ja
kaupankäyntiyksiköistä sekä muiden tahojen vaikutusvallasta;

e) sillä on oltava riittävä henkilöstö;

f) sen on raportoitava suoraan laitoksen toimivalle johdolle;

g) sen toiminta on liitettävä kiinteästi laitoksen päivittäiseen
luottoriskienvalvontaprosessiin;

h) sen tuottamien tietojen on kuuluttava erottamattomana
osana laitoksen luottoriskiprofiilin ja kokonaisriskiprofiilin
suunnitteluun, seurantaan ja valvontaan.
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3.
Vakuuksien hallintayksikön on suoritettava seuraavat teh
tävät ja toiminnot:

b) 287 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetyn vastapuo
liriskin valvontayksikön organisaatio;

a) laskettava ja esitettävä vakuuksien muutospyynnöt, hallinnoi
tava vakuuksien muutospyyntöjä koskevia kiistoja ja rapor
toitava itsenäisten määrien, alkumarginaalien ja vakuusmar
ginaalien taso tarkasti päivittäin;

c) 287 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyn vakuuksien
hallintayksikön organisaatio;

b) valvottava vakuuksien muutospyyntöjen esittämiseksi käytet
tyjen tietojen kattavuutta ja varmistettava, että tiedot ovat
johdonmukaiset ja ne sovitetaan säännöllisesti yhteen laitok
sen kaikkiin merkityksellisiin tietolähteisiin;
c) seurattava vakuuksien uudelleenkäyttöä ja mahdollisia muu
toksia laitoksen oikeuksissa, jotka kohdistuvat tai liittyvät sen
asettamiin vakuuksiin;
d) raportoitava tarkoituksenmukaiselle johtotasolle vakuutena
uudelleenkäytettyjen omaisuuserien tyypeistä ja tällaisen uu
delleenkäytön ehdoista, mukaan lukien instrumentti sekä
luoton laatu ja maturiteetti;
e) jäljitettävä keskittymät laitoksen hyväksymien vakuutena ase
tettujen omaisuuserien yksittäisiin tyyppeihin;
f) raportoitava vakuushallintaa koskevat tiedot säännöllisesti,
vähintään neljännesvuosittain, toimivalle johdolle, mukaan
lukien tiedot vastaanotettujen ja asetettujen vakuuksien tyy
pistä, koosta, vanhentumisesta ja vakuuksien muutospyyn
töjä koskevien kiistojen syistä. Tässä sisäisessä raportoinnissa
on myös kerrottava näihin lukuihin liittyvistä kehityssuunta
uksista.
4.
Toimivan johdon on osoitettava vakuuksien hallintayksi
kölle 1 kohdan b alakohdassa edellytetyt riittävät resurssit sen
varmistamiseksi, että yksikön järjestelmät toimivat tarkoituksen
mukaisella tasolla mitattuna sillä, miten oikea-aikaisia ja tarkkoja
laitoksen esittämät vakuuksien muutospyynnöt ovat ja miten
oikea-aikaisesti laitos vastaa vastapuoltensa esittämiin vakuuk
sien muutospyyntöihin. Toimivan johdon on varmistettava,
että yksiköllä on riittävä henkilöstö niin, että se voi käsitellä
pyynnöt ja kiistat oikea-aikaisesti myös vaikeissa markkinaolo
suhteissa ja pystyy rajoittamaan kaupan volyymeistä johtuvaa
laajojen kiistojen määrää.
288 artikla

d) vastapuoliriskin mittaamisen liittäminen osaksi päivittäistä
riskienvalvontaa;
e) front office- ja back office -henkilöstön käyttämien riskin
hinnoittelumallien ja arvostusmenetelmien hyväksymisme
nettely;
f)

vastapuoliriskin mittausprosessissa tapahtuneiden merkittä
vien muutosten validointi;

g) riskienmittausmallin kattamat vastapuoliriskit;
h) johdon tietojärjestelmän kattavuus;
i)

vastapuoliriskiä koskevien tietojen tarkkuus ja aukottomuus;

j)

vakuus- ja nettoutussopimuksiin sisällytettyjen oikeudellisten
käsitteiden ottaminen tarkasti huomioon vastuuarvon mitta
uksissa;

k) sisäisten mallien perustana olevien tietolähteiden johdonmu
kaisuuden, oikea-aikaisuuden ja luotettavuuden sekä niiden
riippumattomuuden todentaminen;
l)

volatiliteetti- ja korrelaatio-oletusten tarkkuus ja asianmukai
suus;

m) arvostuslaskelmien ja riskin muuntolaskelmien tarkkuus;
n) mallin tarkkuuden todentaminen usein suoritettavilla toteu
tumatesteillä, kuten 293 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa
säädetään;
o) täyttävätkö vastapuoliriskin valvontayksikkö ja vakuuksien
hallintayksikkö asianmukaiset sääntelyvaatimukset.

Vastapuoliriskin valvontajärjestelmän tarkastelu
Laitoksen on toteutettava säännöllisin väliajoin vastapuoliriskin
valvontajärjestelmänsä riippumaton arviointi osana omaa sisäistä
tarkastustaan. Kyseisessä tarkastelussa on katettava niin 287 ar
tiklassa edellytetyn luottoriskin valvontayksikön kuin vakuuk
sien hallintayksikön toiminta, ja siinä on erityisesti käsiteltävä
ainakin seuraavia seikkoja:
a) 286 artiklassa edellytettyjä vastapuoliriskin valvontajärjestel
mää ja -prosessia koskevan dokumentaation riittävyys;

289 artikla
Käyttötesti
1.
Laitosten on varmistettava, että efektiivisen EPE:n lasken
nassa käytettävä, mallilla tuotettu vastapuoliriskin riskijakauma
on kiinteästi liitettynä laitoksen vastapuoliriskin päivittäiseen
valvontaprosessiin ja että mallilla tuotetut tiedot otetaan huomi
oon laitoksen luottojen hyväksynnässä, vastapuoliriskin hallin
nassa, sisäisen pääoman kohdentamisessa ja hallinto- ja ohjaus
järjestelmässä.
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2.
Laitoksen on osoitettava toimivaltaisia viranomaisia tyy
dyttävällä tavalla, että se on vähintään yhden vuoden ajan ennen
toimivaltaisten viranomaisten 283 artiklan mukaisesti sisäisen
mallin käyttämiseksi antamaa lupaa laskenut EPE:n laskentape
rusteena olevat vastapuoliriskin riskijakaumat käyttämällä si
säistä mallia, joka yleisesti ottaen vastaa tässä jaksossa asetettuja
vaatimuksia.

3.
Vastapuoliriskin riskijakauman tuottamisessa käytetyn
mallin on oltava osa 286 artiklassa edellytettyä vastapuoliriskin
valvontajärjestelmää. Järjestelmään on kuuluttava limiitillisten
luottosopimusten käytön (yhdistämällä vastapuoliriskit ja muut
luottoriskit) ja sisäisen pääoman kohdentamisen mittaaminen.

4.
EPE:n lisäksi laitoksen on mitattava ja hallittava nykyhet
ken vastapuoliriskiä. Laitoksen on tarvittaessa mitattava nyky
hetken vastapuoliriskiä hallussa olevat vakuudet sisältävänä brut
tomääränä ja nettomääränä, joka ei sisällä kyseisiä vakuuksia.
Käyttötestin vaatimus täyttyy, jos laitos käyttää muita EPE:n
laskennassa käytetyllä mallilla tuotettuun vastapuoliriskin riskija
kaumaan perustuvia vastapuoliriskin mittareita, kuten suurinta
vastapuoliriskiä.

5.
Laitoksen on pystyttävä estimoimaan odotettu vastapuoli
riski (EE) tarvittaessa päivittäin, jollei se osoita toimivaltaisia
viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että harvemmin suoritettava
laskenta on sen vastapuoliriskin vuoksi perusteltua. Laitoksen
on laskettava odotettu vastapuoliriski (EE) sellaisella aikahorison
tilla, jossa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tulevien
rahavirtojen aikarakenne ja sopimusten voimassaoloajan päätty
minen, ja siten, että laskenta vastaa riskin olennaisuutta ja koos
tumusta.

6.
Vastapuoliriskiä on mitattava, seurattava ja valvottava
kaikkien nettoutusryhmään kuuluvien sopimusten koko voimas
saoloajalta (ei siis vain yhden vuoden aikahorisontilta). Laitok
sella on oltava menettelyt, joilla vastapuoliriskit voidaan tunnis
taa ja joilla niitä voidaan valvoa silloin, kun riski kasvaa yhden
vuoden aikahorisontin jälkeen. Riskin ennustettu kasvu on sisäl
lytettävä laitoksen sisäisen pääoman malliin.

290 artikla
Stressitestit
1.
Laitoksella on oltava käytössään vastapuoliriskin arviointia
varten kattava stressitestiohjelma, jota käytetään muun muassa
arvioitaessa vastapuoliriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia
ja joka täyttää 2–10 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

2.
Ohjelmalla on havaittava mahdolliset tapahtumat tai tule
vat muutokset taloudellisessa toimintaympäristössä, jotka voivat
vaikuttaa epäsuotuisasti laitoksen luottoriskeihin, sekä arvioitava
laitoksen kykyä selviytyä näistä muutoksista.

3.
Ohjelman stressimittareita on verrattava riskilimiitteihin, ja
laitoksen on otettava ne huomioon osana direktiivin
2013/36/EU 81 artiklassa vahvistettua prosessia.
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4.
Ohjelmaan on sisällytettävä kattavasti liiketoimet ja vastui
den yhteismäärät kaikkien vastapuoliriskien eri muotojen osalta
tiettyjen vastapuolten tasolla riittävällä aikajanalla, jotta tavan
omainen stressitestaus voidaan tehdä.

5.
Ohjelmaan on sisällytettävä vähintään kerran kuussa teh
tävät keskeisiin markkinariskitekijöihin (kuten korot, valuutta
kurssit, osakkeet, luottoriskimarginaalit ja hyödykehinnat) liitty
vien riskien stressitestaukset laitoksen kaikkien vastapuolten
osalta, jotta voidaan tunnistaa liian suuret keskittymät erityisiin
hintariskeihin ja laitos voi tarpeen mukaan vähentää niitä. Ris
kien stressitestaus – mukaan lukien yksittäisiin tekijöihin ja usei
siin tekijöihin liittyvät riskit sekä olennaiset hintaan liittymättö
mät riskit – ja riskien ja luottokelpoisuuden yhteisstressaus on
tehtävä kutakin vastapuolta, vastapuoliryhmiä ja laitosta koko
naisuudessaan arvioivilla vastapuoliriskin tasoilla.

6.
Ohjelmassa on sovellettava vähintään neljännesvuosittaisia
useihin tekijöihin perustuvia stressitestausskenaarioita ja arvioi
tava olennaisia hintaan liittymättömiä riskejä, mukaan lukien
tuottokäyrään liittyvä riskit ja perusriskit. Useisiin tekijöihin pe
rustuvaan stressitestaukseen on sisällytettävä ainakin seuraavat
skenaariot ja tapahtumat:

a) on tapahtunut vakavia talouteen tai markkinoihin liittyviä
tapahtumia;

b) laaja markkinalikviditeetti on vähentynyt tuntuvasti;

c) merkittävä rahoituksen välittäjä muuttaa parhaillaan positioi
taan rahaksi.

7.
Riskitekijöihin kohdistettavien häiriöiden vakavuuden on
vastattava stressitestin tarkoitusta. Kun stressitilanteeseen liitty
vää vakavaraisuutta arvioidaan, riskitekijöihin kohdistettavien
häiriöiden on oltava riittävän vakavia kattamaan ennätykselliset
äärimmäiset markkinaolosuhteet ja äärimmäiset mutta uskotta
vat stressikausien markkinaolosuhteet. Stressitesteissä on arvioi
tava tällaisten häiriöiden vaikusta omiin varoihin, omien varojen
vaatimuksiin ja tuloihin. Salkun päivittäistä seurantaa, suojausta
ja keskittymien hallintaa varten testausohjelmassa on myös otet
tava huomioon skenaariot, jotka ovat vähemmän vakavia mutta
todennäköisempiä.

8.
Ohjelmaan olisi sisällytettävä käänteiset stressitestit, joilla
tarpeen mukaan yksilöidään äärimmäiset mutta uskottavat ske
naariot, jotka voisivat johtaa merkittäviin kielteisiin tuloksiin.
Käänteisissä stressitesteissä on otettava huomioon olennaisen
epälineaarisuuden vaikutukset salkussa.

9.
Ohjelman mukaisen stressitestauksen tuloksista on rapor
toitava säännöllisesti, ainakin neljännesvuosittain, toimivalle joh
dolle. Raporttien ja tulosten analysoinnin on katettava laajimmat
vastapuolitason vaikutukset koko salkussa, olennaiset keskitty
mät salkun segmenteissä (samalla toimialalla tai alueella) ja mer
kitykselliset salkku- ja vastapuolikohtaiset kehityssuuntaukset.
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10.
Toimivan johdon on otettava johtava rooli stressitestien
sisällyttämisessä riskienvalvontajärjestelmään ja laitoksen riski
kulttuuriin sekä varmistettava, että tulokset ovat mielekkäitä ja
että niitä käytetään vastapuoliriskin valvomiseksi. Merkittävien
riskien stressitestauksen tuloksia on arvioitava ottaen huomioon
ohjeet laitoksen riskinottohalusta ja ne on toimitettava toimi
valle johdolle niistä keskustelemiseksi ja toimien toteuttamiseksi
niiden johdosta, jos havaitaan liiallisia tai keskittyneitä riskejä.
291 artikla
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b) tällaisen erillisen nettoutusryhmän sisällä yhteen riskikohtee
seen perustuvissa (single-name) luottoriskinvaihtosopimuk
sissa vastuuarvo on sama kuin arvon odotettu kokonaistap
pio kohde-etuutena toimivien rahoitusvälineiden jäljellä ole
vassa käyvässä arvossa olettaen, että kohde-etuuden liikkee
seenlaskija on selvitystilassa;
c) jos laitos käyttää 3 luvussa vahvistettua lähestymistapaa,
LGD on 100 prosenttia tällaisissa luottoriskinvaihtosopimuk
sissa;

Wrong-way -riski
1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) 'wrong-way -yleisriskillä' riskiä, joka aiheutuu silloin, kun
vastapuolten maksukyvyttömyyden todennäköisyydellä on
positiivinen korrelaatio yleisten markkinariskitekijöiden kans
sa;
b) 'wrong-way -erityisriskillä' riskiä, joka aiheutuu silloin, kun
tietystä vastapuolesta aiheutuvalla tulevalla riskillä on positii
vinen korrelaatio vastapuolen PD:n kanssa kyseisen vasta
puolen kanssa toteutettavien liiketoimien luonteen vuoksi.
Laitoksen katsotaan altistuvan wrong-way -erityisriskille, jos
tietystä vastapuolesta aiheutuvan tulevan riskin odotetaan
olevan korkea ja samalla myös kyseisen vastapuolen maksu
kyvyttömyyden todennäköisyys on korkea.
2.
Laitoksen on otettava asianmukaisella tavalla huomioon
vastuut, joista aiheutuu merkittävä wrong-way -erityisriski tai
wrong-way -yleisriski.
3.
Wrong-way -yleisriskin tunnistamiseksi laitoksen on suun
niteltava stressitestaus ja skenaarioanalyysit stressatakseen riski
tekijät, jotka ovat kielteisellä tavalla liitoksissa vastapuolen luot
tokelpoisuuteen. Tällaisessa testauksessa on käsiteltävä sitä mah
dollisuutta, että vakavia häiriöitä voi aiheutua, jos riskitekijöiden
väliset suhteet ovat muuttuneet. Laitoksen on seurattava wrongway -yleisriskiä tuotteittain, alueittain, toimialoittain taikka luo
kittain, jotka ovat olennaisia yrityksen kannalta.
4.
Laitoksella on oltava menettelyt wrong-way -erityisriskin
tunnistamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi jokaisen oikeus
henkilön osalta liiketoimen alkamisajankohdasta sen päättymis
ajankohtaan asti.
5.
Jos wrong-way -erityisriski on havaittu, laitosten on las
kettava seuraavien periaatteiden mukaisesti vastapuoliriskiä lii
ketoimien osalta koskevat omien varojen vaatimukset ja kun
vastapuolen ja OTC-johdannaisen kohde-etuuden liikkeeseenlas
kijan tai 273 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitet
tujen liiketoimien kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan välillä on
olemassa oikeudellinen yhteys:
a) instrumentteja, joiden osalta on wrong-way -erityisriski, ei
saa sisällyttää samaan nettoutusryhmään kuin muita vasta
puolen kanssa tehtäviä liiketoimia, vaan niitä on käsiteltävä
erillisenä nettoutusryhmänä;

d) jos laitos käyttää 2 luvussa vahvistettua lähestymistapaa, so
vellettava riskipaino on vakuudettoman transaktion riskipai
no;
e) kaikkien muiden liiketoimien osalta, joissa referenssinä on
yksi riskikohde missä tahansa tällaisessa erillisessä nettoutus
ryhmässä, vastuuarvon laskemisessa on otettava huomioon
oletus kohde-etuutena toimivaa omaisuutta koskevasta äkil
lisestä laiminlyönnistä, kun liikkeeseenlaskijan ja vastapuolen
välillä on olemassa oikeudellinen yhteys. Niiden liiketoimien
osalta, joissa referenssinä on riskikohteista koostuva kori tai
indeksi, on sovellettava oletusta kutakin kohde-etuutena toi
mivaa omaisuutta koskevasta äkillisestä laiminlyönnistä, kun
liikkeeseenlaskijan ja vastapuolen välillä on olemassa oike
udellinen yhteys, jos oletus on merkittävä;
f) sikäli kuin IV osaston 5 luvun 4 jaksossa esitettyjen maksu
kyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymisriskin kattamiseen
tarvittavien omien varojen vaatimusten osalta käytetään
markkinariskiä koskevia olemassa olevia laskelmia, joihin jo
sisältyy LGD-oletus, LGD on käytetyssä kaavassa 100 pro
senttia.
6.
Laitosten on esitettävä toimivalle johdolle ja ylimmän hal
lintoelimen asianmukaiselle komitealle säännöllisesti raportit
niin wrong-way -erityisriskeistä kuin wrong-way -yleisriskeistä
sekä siitä, mihin toimiin näiden riskien hallitsemiseksi on ryh
dytty.
292 artikla
Mallintamisprosessin kattavuus
1.
Laitoksen on varmistettava 284 artiklassa esitetyn mallin
tamisprosessin kattavuus toteuttamalla vähintään seuraavat toi
menpiteet:
a) sisäisen mallin on ilmennettävä transaktion ehtoja ja mää
rittelyä oikea-aikaisesti, aukottomasti ja varovaisesti;
b) tällaisiin ehtoihin on kuuluttava muun muassa sopimusten
nimellismäärät, maturiteetti, referenssiomaisuus sekä vakuusja nettoutusjärjestelyt;
c) ehtoja ja määrittelyjä koskevat tiedot on säilytettävä tietokan
nassa, joka tarkastetaan virallisesti säännöllisin väliajoin;
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d) nettoutusjärjestelyjä varten on prosessi, jossa edellytetään oi
keudellisen henkilöstön todentavan, että kyseiset järjestelyt
ovat oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia;
e) jonkin itsenäisen yksikön on kirjattava d alakohdassa edelly
tetty todentaminen c alakohdassa mainittuun tietokantaan;
f) liiketoimen ehtoja ja määrittelyjä koskevien tietojen siirto
EPE-malliin on otettava sisäisen tarkastuksen piiriin;
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markkina-arvot ja malliparametrit, jotka on kalibroitu stressi
kausien markkinaolosuhteisiin, ja b) stressikaudella aiheutunutta
vastuuta siten, että sovelletaan tässä jaksossa vahvistettua mene
telmää (stressikauden lopun markkina-arvo, volatiliteetit ja kor
relaatiot 3-vuotiselta stressikaudelta).

Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava laitosta mukautta
maan stressikalibraatiota, jos kyseisten vertailusalkkujen vastuut
poikkeavat huomattavasti toisistaan.

g) käytössä on oltava mallin ja lähdetietojärjestelmien väliset
viralliset yhteensovittamismenettelyt sen jatkuvaksi todenta
miseksi, että EPE ilmentää liiketoimen ehtoja ja määrittelyjä
oikein tai vähintään varovaisesti.

6.
Laitoksen on validoitava malli validointimenettelyllä, josta
on oltava selkeä selvitys laitoksen toiminta- ja menettelytavoissa.
Validointimenettelyssä on

2.
Nykyhetken markkinatietoja on käytettävä nykyhetken
vastapuoliriskien laskemiseksi. Laitos voi kalibroida EPE-mallinsa
käyttäen joko aiempia ajanjaksoja koskevia markkinatietoja tai
laskennallisia markkinatietoja määrittääkseen perustana olevien
stokastisten prosessien parametrit, kuten drift-parametrin, vola
tiliteetin ja korrelaation. Jos laitos käyttää aiempia ajanjaksoja
koskevia tietoja, tällaisten tietojen on oltava peräisin ainakin
kolmelta vuodelta. Tiedot on päivitettävä vähintään neljännes
vuosittain ja useamminkin, jos se on tarpeen markkinaolosuh
teiden ottamiseksi huomioon.

a) määriteltävä, minkä tyyppistä testausta tarvitaan mallin kat
tavuuden varmistamiseksi, ja yksilöitävä ne olosuhteet, joissa
mallin perustana olevat oletukset ovat epäasianmukaisia ja
jotka voivat sen vuoksi johtaa EPE:n aliarviointiin;

Laskeakseen efektiivisen EPE:n stressikalibraatiolla laitoksen on
kalibroitava efektiivinen EPE käyttäen joko tietoja kolmen vuo
den ajanjaksolta, johon sisältyy sen vastapuolten luottoriskimar
ginaaleihin kohdistuva stressikausi, tai laskennallisia markkina
tietoja tällaiselta stressikaudelta.
Laitoksen on tässä tarkoituksessa sovellettava 3, 4 ja 5 kohdan
vaatimuksia.
3.
Laitoksen on osoitettava toimivaltaista viranomaista tyy
dyttävällä tavalla vähintään neljännesvuosittain, että tämän koh
dan mukaisessa laskennassa käytetty stressikausi osuu yhteen
sellaisen ajanjakson kanssa, jolla luottoriskinvaihtosopimusten
marginaalit tai muut (kuten lainojen tai yrityslainojen) luottoris
kimarginaalit kasvavat tarkasteltuna edustavaa valikoimaa sen
vastapuolia, joiden kanssa se on käynyt kauppaa luottoriskimar
ginaaleista. Jos laitoksella ei ole riittäviä tietoja vastapuolta kos
kevista luottoriskimarginaaleista, sen on sijoitettava kyseinen
vastapuoli tiettyyn luottoriskimarginaalitietoon alueen, sisäisen
luokituksen ja liiketoiminnan tyypin perusteella.

b) arvioitava mallin kattavuutta.

7.
Laitoksen on seurattava asiaan liittyviä riskejä, ja sillä on
oltava prosessit, joilla se mukauttaa EPE-estimointiaan, jos ky
seisistä riskeistä tulee tuntuvia. Tämän kohdan täyttämiseksi
laitoksen on

a) tunnistettava vastuut, joihin kohdistuu 291 artiklan 1 koh
dan b alakohdassa täsmennetyllä tavalla aiheutunut wrongway -erityisriski ja 291 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
täsmennetyllä tavalla aiheutunut wrong-way -yleisriski, ja
hallittava niitä;

b) säännöllisin väliajoin verrattava yhdeltä vuodelta laskettua
asianomaista vastuun määrää vastuun koko voimassaoloa
jalta laskettuun samaiseen vastuun määrään silloin, kun vas
tuulla on yhden vuoden jälkeen nouseva riskiprofiili;

c) kun vastuun jäljellä oleva maturiteetti on alle vuoden, sään
nöllisin väliajoin verrattava jälleenhankinta-arvoa (nykyhet
ken vastapuoliriskiä) ja toteutunutta riskiprofiilia sekä kerät
tävä tietoja, jotka mahdollistavat kyseisen vertailun.

4.
Kaikkien vastapuolten osalta EPE-mallissa on käytettävä
joko aiempia ajanjaksoja koskevia tietoja tai laskennallisia tietoja
ja näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot stressinalaiselta luotto
jaksolta, ja tietoja on käytettävä tavalla, joka on johdonmukai
nen sen menetelmän kanssa, jota käytetään EPE-mallin kalibroi
miseksi nykyhetken tietoihin.

8.
Laitoksella on oltava sisäiset menettelyt sen todentamisek
si, että ennen kuin liiketoimi sisällytetään nettoutusryhmään, se
on katettu oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisella nettoutus
sopimuksella, joka täyttää 7 jaksossa asetetut vaatimukset.

5.
Arvioidakseen, miten tehokas sen stressikalibraatio on
EPE:n kannalta, laitoksen on luotava useita vertailusalkkuja,
jotka ovat herkkiä niille keskeisille riskitekijöille, joille laitos
altistuu. Näihin vertailusalkkuihin liittyvä vastuu on laskettava
käyttäen a) stressimenetelmiä siten, että perustaksi otetaan

9.
Laitoksella, joka käyttää vakuuksia vastapuoliriskinsä vä
hentämiseksi, on oltava sisäiset menettelyt sen varmistamiseksi,
että ennen kuin vakuuden vaikutus otetaan huomioon lasken
nassa, vakuus täyttää 4 luvussa asetetut oikeusvarmuutta koske
vat vaatimukset.
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10.
EPV seuraa tällä alalla noudatettavia käytänteitä ja laatii
tämän artiklan soveltamista koskevia ohjeita asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti.
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kaupankäyntiä hoitavien yksiköiden että riippumattoman ris
kienvalvontayksikön toimintaa. Yleistä riskienvalvontaproses
sia on tarkasteltava säännöllisin väliajoin (vähintään kerran
vuodessa), ja siinä on erityisesti tarkasteltava vähintään kaik
kia 288 artiklassa tarkoitettuja seikkoja;

293 artikla
Riskienhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset
1.

Laitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) sen on täytettävä kolmannen osan IV osaston 5 luvussa
vahvistetut laadulliset vaatimukset;

b) sillä on oltava säännöllinen toteutumatestien ohjelma, jossa
verrataan mallilla luotuja riskimittareita toteutuneisiin riski
mittareihin ja staattisiin positioihin perustuvia hypoteettisia
muutoksia toteutuneisiin mittareihin;

c) sen on tehtävä vastapuoliriskimallilleen ja sillä luoduille ris
kimittareille ensimmäinen validointi ja arvioitava niitä sen
jälkeen jatkuvasti ja säännöllisesti. Validoinnin ja arvioinnin
on oltava riippumattomia mallin kehittämisestä;

d) ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon on osallistuttava
riskien valvontaan ja varmistettava, että luottoriskien ja vas
tapuoliriskien valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tältä
osin päivittäiset raportit, jotka laatii 287 artiklan 1 kohdan a
alakohdan mukaisesti perustettu riippumaton luottoriskin
valvontayksikkö, on käsiteltävä johtotasolla, jolla on riittä
västi toimivaltaa vähentää sekä yksittäisten kaupankäyntiä
hoitavien henkilöiden ottamia positioita että laitoksen koko
naisriskiä;

e) sisäinen riskienmittausmalli on liitettävä kiinteästi laitoksen
päivittäiseen riskienvalvontaprosessiin;

f) riskienmittausjärjestelmää on käytettävä yhdessä sisäisten
vastuu- ja kaupankäyntilimiittien kanssa. Tässä yhteydessä
vastuulimiittien on oltava yhteydessä laitoksen riskienmitta
usmalliin tavalla, joka säilyy ajan kuluessa johdonmukaisena
ja josta kaupankäyntiä hoitavat henkilöt, luottotoiminta ja
toimiva johto ovat hyvin perillä;

i) johtotasolla, jolla on riittävästi toimivaltaa, on säännöllisesti
tarkasteltava vastapuoliriskimallien jatkuvaa validointia, mu
kaan lukien toteutumatestit, jotta voidaan päättää toimista,
joihin on ryhdyttävä malleissa olevien heikkouksien poista
miseksi.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon,
missä määrin laitos täyttää 1 kohdan vaatimukset määrittäes
sään alfan tasoa, kuten 284 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan.
Ainoastaan ne laitokset, jotka täyttävät nämä vaatimukset täysin,
voivat soveltaa vähimmäiskerrointa.

3.
Laitoksen on dokumentoitava vastapuoliriskimallinsa en
simmäinen validointi ja sen jälkeinen jatkuva validointiprosessi
ja malleilla luotujen riskimittareiden laskenta niin tarkasti, että
kolmas osapuoli pystyy luomaan uudelleen analyysin ja riski
mittarit. Dokumentaatiossa on esitettävä, miten usein toteutu
matestianalyysi ja muu mahdollinen jatkuva validointi toteute
taan, kuinka validointi tehdään tietovirtojen ja salkkujen osalta
sekä käytetyt analyysit.

4.
Laitoksen on määriteltävä kriteerit, joilla arvioidaan sen
vastapuoliriskimalleja ja malleja, joilla tehdään syötöt vastuiden
laskentaan, ja ylläpidettävä kirjallisesti laadittuja periaatteita,
joissa kuvataan prosessia, jolla tulokset, joita ei voida hyväksyä,
voidaan yksilöidä ja saattaa vaatimusten mukaisiksi.

5.
Laitoksen on määriteltävä, miten edustavat vastapuolis
alkut rakennetaan vastapuoliriskimallin ja sen riskimittareiden
validoimiseksi.

6.
Ennustejakaumia tuottavien vastapuoliriskimallien ja nii
den riskimittareiden validoinnissa on otettava huomioon use
ampi kuin yksi ainoa ennustejakaumatilasto.

294 artikla
Validointivaatimukset

g) laitoksen on varmistettava, että sen riskienvalvontajärjestelmä
on asianmukaisesti dokumentoitu. Sen on erityisesti pidet
tävä yllä riskienmittausjärjestelmän toimintaa koskevia doku
mentoituja sisäisiä toiminta- ja valvontaperiaatteita ja menet
telyjä sekä näiden toimintaperiaatteiden noudattamisen var
mistavia järjestelyjä;

h) laitoksen omaan sisäisen tarkastuksen prosessiin on kuulut
tava säännöllisesti suoritettava riskienmittausjärjestelmän
riippumaton tarkastelu. Tarkastelussa on käsiteltävä sekä

1.
Osana vastapuoliriskimallinsa ja sen riskimittareiden en
simmäistä validointia ja sen jälkeistä jatkuvaa validointia laitok
sen on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) laitoksen on tehtävä toteutumatestit käyttäen aikaisempia
tietoja markkinariskitekijöiden liikkeistä ennen kuin toimi
valtaiset viranomaiset antoivat 283 artiklan 1 kohdan mu
kaisen luvan. Toteutumatesteissä on otettava huomioon
joukko erillisiä ennustehorisontteja vähintään yhteen vuo
teen saakka, ja ennustehorisonteissa on oltava eri aloituspäi
vät ja niiden on katettava erilaisia markkinaolosuhteita;
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b) jos laitos käyttää 285 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
vahvistettua lähestymistapaa, sen on säännöllisesti validoi
tava mallinsa testatakseen, ovatko toteutuneet nykyhetken
vastapuoliriskit ennusteen mukaisia kaikilla vakuusjaksoilla
yhden vuoden aikana. Jos joissakin nettoutusryhmän lii
ketoimissa maturiteetti on alle vuosi ja nettoutusryhmällä
on ilman näitä liiketoimia korkeampi riskitekijäherkkyys,
validoinnissa on otettava tämä huomioon;

c) laitoksen on toteutumatestattava vastapuoliriskimallinsa suo
rituskyky, mallin asianomaiset riskimittarit ja markkinariski
tekijöiden ennusteet. Huomioon otettaviin ennustehorisont
teihin on vakuudellisten liiketoimien osalta sisällytettävä ne,
jotka ilmentävät tyypillisiä vakuudellisen kaupankäynnin ris
kivakuusjaksoja;

d) jos mallin validointi osoittaa, että efektiivinen EPE on aliar
vioitu, laitoksen on toteutettava tarvittavat toimet korjatak
seen mallin epätarkkuuden;

e) laitoksen on testattava hinnoittelumallit, joita käytetään las
kettaessa vastapuoliriskiä tietylle skenaariolle markkinariski
tekijöihin tulevaisuudessa kohdistuvista häiriöistä, osana
mallin ensimmäistä validointia ja sen jälkeistä jatkuvaa vali
dointiprosessia. Optioiden hinnoittelumallien on selitettävä
option arvon epälineaarisuutta suhteessa markkinariskiteki
jöihin;

f)

vastapuoliriskimallin on sisällettävä tarvittavat liiketoimikoh
taiset tiedot, jotta riskit voidaan yhdistää nettoutusryhmän
tasolla. Laitoksen on todennettava, että liiketoimet kohden
netaan asianmukaisiin nettoutusryhmiin mallin sisällä;

g) vastapuoliriskimallin on sisällettävä liiketoimikohtaista tie
toa, jotta sillä voidaan ottaa huomioon vakuuksien (margi
ning) vaikutukset. Sillä on otettava huomioon sekä vakuuk
sien nykyhetken määrä että vakuudet, jotka tulevaisuudessa
siirretään vastapuolten välillä. Tällaisen mallin on selitettävä
(yksipuolisten tai kahdenvälisten) vakuusvajesopimusten
ominaispiirteitä, vakuuksien muutospyyntöjen esittämisväle
jä, riskivakuusjaksoa, vakuudettoman vastuun vähimmäis
määrää, jonka laitos on valmis hyväksymään, ja siirron vä
himmäismäärää. Tällaisella mallilla on arvioitava joko mark
kinahintaan arvostettu muutos asetetun vakuuden arvossa
tai siinä on sovellettava 4 luvussa vahvistettuja sääntöjä;

h) mallin validointiprosessiin on kuuluttava edustavien vasta
puolten salkkujen aiempiin tietoihin perustuva staattinen
toteutumatestaus. Laitoksen on suoritettava kyseinen toteu
tumatestaus joukolle edustavia vastapuolten salkkuja (todel
lisia tai oletettuja) säännöllisin väliajoin. Edustavat salkut on
valittava sen perusteella, miten herkkiä ne ovat niille olen
naisille riskitekijöille ja riskitekijöiden yhdistelmille, joille
laitos altistuu;
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i)

laitoksen on tehtävä toteutumatestejä, jotka on suunniteltu
testaamaan vastapuoliriskimallin keskeisiä oletuksia ja asian
omaisia riskimittareita, mukaan lukien maturiteettien, joilla
on sama riskitekijä, välinen mallinnettu suhde ja riskitekijöi
den välinen mallinnettu suhde;

j)

vastapuoliriskimallin ja sen riskimittareiden suorituskyvylle
on tehtävä tarkoituksenmukaiset toteutumatestit. Toteutu
matestiohjelmalla on pystyttävä havaitsemaan EPE-mallin
riskimittareiden huono suorituskyky;

k) laitoksen on validoitava vastapuoliriskimallinsa ja kaikki ris
kimittarit aikahorisonteille, jotka ovat oikeassa suhteessa nii
den liiketoimien maturiteettiin, joihin vastuu sisäisen mallin
menetelmää käyttäen lasketaan 283 artiklan mukaisesti;

l)

laitoksen on säännöllisesti testattava hinnoittelumallit, joita
käytetään vastapuoleen liittyvien vastuiden laskemiseksi tar
koituksenmukaisia riippumattomia viitearvoja vastaan, osana
mallin jatkuvaa validointiprosessia;

m) vastapuoliriskimallin ja asianomaisten riskimittareiden jatku
vaan validointiin on sisällyttävä viimeaikaisen suorituskyvyn
riittävyyden arviointi;

n) laitoksen on arvioitava toistuvuutta, jolla vastapuoliriskimal
lin parametreja päivitetään, osana ensimmäistä validointia ja
sen jälkeistä jatkuvaa validointiprosessia;

o) vastapuoliriskimallien ensimmäisessä validoinnissa ja sen jäl
keisessä jatkuvassa validoinnissa on arvioitava, onko vastuut
laskettu vastapuolen tasolla ja nettoutusryhmissä tarkoituk
senmukaisella tavalla.

2.
Lukua, joka on varovaisempi kuin luku, jota käytetään
laskemaan sääntelyn mukainen vastuuarvo kaikille vastapuolille,
voidaan käyttää sen sijaan, että alfa kerrottaisiin efektiivisellä
EPE:llä, jos toimivaltaiset viranomaiset antavat ennakkosuostu
muksen. Suhteellisen varovaisuuden tasoa arvioidaan, kun
toimivaltaiset viranomaiset antavat ensimmäisen hyväksynnän,
ja EPE-mallien säännöllisissä vakavaraisuuden arvioinneissa. Lai
toksen on validoitava luvun varovaisuus säännöllisesti. Mallin
suorituskyvyn jatkuvaan arviointiin on sisällytettävä kaikki vas
tapuolet, joiden osalta malleja käytetään.

3.
Jos toteutumatestauksessa käy ilmi, ettei malli ole riittävän
tarkka, toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava mallin
käyttölupa tai ryhdyttävä tarvittaviin toimiin sen varmistamisek
si, että mallia parannetaan pikaisesti.
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7 Jakso
Nettoutussopimukset
295 artikla
Nettoutussopimusten hyväksyminen riskien alentajana
Laitokset voivat käsitellä riskien vähentämistä 298 artiklan mu
kaisesti ainoastaan seuraavantyyppisissä nettoutussopimuksissa,
kun toimivaltaiset viranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet net
toutussopimuksen 296 artiklan mukaisesti ja laitos täyttää
297 artiklassa vahvistetut edellytykset:

a) laitoksen ja sen vastapuolen välillä tehdyt kahdenväliset uu
distamissopimukset, joissa keskinäiset oikeudet ja velvoitteet
yhdistyvät ilman eri toimenpidettä siten, että sitoumuksen
uudistamisen seurauksena määritellään vain yksi nettosumma
aina, kun sitoumus uudistetaan, ja syntyy yksi uusi, osapuolia
laillisesti sitova sopimus, joka purkaa kaikki aiemmat sopi
mukset ja niiden mukaiset osapuolten väliset velvoitteet;

b) muut kahdenväliset sopimukset laitoksen ja sen vastapuolen
välillä;

c) tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevat sopimukset sellais
ten laitosten osalta, jotka ovat saaneet hyväksynnän käyttää
6 jaksossa vahvistettua menetelmää kyseisen menetelmän
soveltamisalaan kuuluvissa liiketoimissa. Toimivaltaisten vi
ranomaisten on toimitettava EPV:lle luettelo hyväksytyistä
tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista.

Ryhmän oikeudellisesti eri yksiköiden toteuttamien liiketoimien
nettouttamista keskenään ei hyväksytä omien varojen vaatimus
ten laskemista varten.

27.6.2013

b) laitos on antanut toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kir
jalliset ja perustellut oikeudelliset lausunnot, joiden perus
teella nettoutussopimuksen riitauttamistapauksessa laitoksen
saatavat ja velvoitteet rajoittuvat a alakohdassa mainittuun
nettosummaan. Oikeudellisessa lausunnossa todetaan, mitä
lainsäädäntöä sovelletaan:

i) vastapuolen sääntömääräisen kotipaikan oikeusjärjestys;

ii) jos kyseessä on yrityksen sivuliike, jonka sijaintipaikka on
eri maassa kuin yrityksen kotipaikka, sivuliikkeen sijainti
maan oikeusjärjestys;

iii) oikeusjärjestys, jonka lainsäädäntöä sovelletaan nettoutus
sopimukseen sisältyviin yksittäisiin liiketoimiin;

iv) oikeusjärjestys, jonka lainsäädäntöä sovelletaan nettou
tuksen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin sopimuksiin;

c) kunkin vastapuolen luottoriskit kootaan yhteen ja näin saa
daan yksi, yhtenäinen oikeudellinen riski kunkin vastapuolen
kanssa toteutetuille liiketoimille. Tämä kokonaisriski otetaan
huomioon luottorajoja ja sisäistä pääomaa koskevissa vaa
timuksissa;

d) sopimus ei saa sisältää määräystä, joka – jos vastapuoli syyl
listyy laiminlyöntiin – antaa osapuolelle, joka ei ole syyllis
tynyt laiminlyöntiin, mahdollisuuden suorittaa vain osan
maksuista tai olla maksamatta laiminlyövän osapuolen pesäl
le, vaikka laiminlyövä osapuoli olisi nettovelkoja (irtisanou
tumislauseke).

296 artikla
Nettoutussopimusten hyväksyminen
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä nettoutus
sopimus ainoastaan, jos 2 kohdassa ja tapauksen mukaan 3
kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2.
Laitoksen vastuuarvojen määrittämiseksi tämän osan mu
kaisesti käyttämien kaikkien nettoutussopimusten on täytettävä
seuraavat edellytykset:

a) laitoksella on vastapuolensa kanssa nettoutussopimus, jonka
perusteella syntyy yksi yhtenäinen, kaikki sopimuksen katta
mat liiketoimet kattava oikeudellinen velvoite siten, että jos
vastapuoli ei pysty vastaamaan sitoumuksistaan, laitoksella
on oikeus saada tai velvoite maksaa kaikkien vastuun piiriin
kuuluvien yksittäisten liiketoimien osalta ainoastaan se net
tosumma, joka syntyy laskettaessa yhteen markkinahintaiset
positiiviset ja negatiiviset varojen erät;

Jos yksikin toimivaltaisista viranomaisista ei ole vakuuttunut
siitä, että nettoutussopimus on oikeudellisesti pätevä ja täytän
töönpanokelpoinen kunkin b alakohdassa tarkoitetun oikeusjär
jestyksen lainsäädännön mukaan, nettoutussopimusta ei hyväk
sytä riskin alentamisena kummankaan osapuolen osalta. Toimi
valtaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta toisilleen.

3.
Edellä b alakohdassa tarkoitetut oikeudelliset lausunnot
voidaan laatia viittaamalla nettoutussopimuksen tyyppeihin.
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten on täytet
tävä seuraavat lisävaatimukset:

a) 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun nettosumman on oltava
se nettosumma, joka syntyy laskettaessa yhteen sisällytettyjen
yksittäisten kahdenvälisten pääsopimusten positiiviset ja ne
gatiiviset sulkeutuvat arvot ja markkinahintaiset positiiviset ja
negatiiviset varojen erät ("tuotteiden ristikkäisnettoutuksen
nettomäärä");
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b) 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut oikeudelliset lausunnot
koskevat koko tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevan so
pimuksen pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta ja net
toutussopimuksen vaikutusta kaikkien sisällytettyjen yksit
täisten kahdenvälisten pääsopimusten olennaisiin määräyk
siin.
297 artikla

L 176/187

ii) 274 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut nimelliset pääoma
määrät tai kohde-etuuden arvot.
Sovellettaessa 4 jaksoa laitokset voivat määrittäessään 275 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua nimellismäärää ottaa huomi
oon uudistamissopimuksen laskeakseen nimellisen pääoma
määrän. Tällaisissa tapauksissa laitosten on sovellettava tau
lukossa 3 esitettyjä prosenttimääriä.

Laitosten velvoitteet
1.
Laitoksen on luotava ja ylläpidettävä menettelyjä varmis
taakseen, että sen nettoutussopimuksen oikeudellista pätevyyttä
ja täytäntöönpanokelpoisuutta tarkastellaan, jos 296 artiklan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen asianomaisten lainkäyttö
alueiden lainsäädännössä tapahtuu muutoksia.
2.
Laitoksen on säilytettävä kaikki sen nettoutussopimukseen
liittyvä vaadittu dokumentaatio tiedostoissaan.
3.
Laitoksen on otettava nettouttamisen vaikutukset huomi
oon mitatessaan kunkin vastapuolen kokonaisluottoriskiä, ja sen
on hoidettava vastapuoliriskejään mittausten vaikutusten pohjal
ta.
4.
Jos kyseessä ovat 295 artiklassa tarkoitetut tuotteiden ris
tikkäisnettoutusta koskevat sopimukset, laitoksen on ylläpidet
tävä 296 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisia menettelyjä
todentaakseen, että kaikista nettoutusryhmään sisällytettävistä
liiketoimista on 296 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
oikeudellinen lausunto.
Ottaen huomioon tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevan so
pimuksen laitoksen on edelleen täytettävä kahdenvälisen nettou
tuksen hyväksyntää koskevat vaatimukset ja 4 luvussa olevat
luottoriskin vähentämisen hyväksymistä koskevat vaatimukset,
niiltä osin kuin niitä voidaan soveltaa, jokaisen sisällytetyn yk
sittäisen kahdenvälisen pääsopimuksen ja liiketoimen osalta.

c) Muiden nettoutussopimusten osalta laitosten on sovellettava
3 jaksoa seuraavasti:
i) nettoutussopimukseen sisältyvien sopimusten 274 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo on
laskettava ottamalla huomioon nettoutussopimuksesta
johtuva tosiasiallinen otaksuttava nettojälleenhankinta-ar
vo; jos nettoutus johtaa nettomaksuvelvoitteen syntymi
seen nettojälleenhankinta-arvoa laskevalle laitokselle, ny
kyinen jälleenhankinta-arvo merkitään nollaksi;
ii) kaikkien tiettyyn nettoutussopimukseen sisältyvien sopi
musten mahdollisten, 274 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tujen tulevaisuuden potentiaalisten luottoriskien määrää
on alennettava seuraavan kaavan mukaisesti:

PCEred ¼ 0:4 · PCEgross þ 0:6 · NGR · PCEgross

jossa
PCEred

298 artikla
Nettoutuksen hyväksymisestä riskien alentajana aiheutuvat
vaikutukset
1.

Nettoutussopimuksia käsitellään seuraavalla tavalla:

a) jäljempänä 5 ja 6 jakson tarkoituksia varten suoritettava
nettoutus hyväksytään virallisesti kyseisten jaksojen mukai
sesti;
b) kun kyseessä on uudistamissopimus, sopimuksessa määritelty
yksi yhdistetty nettosumma voidaan painottaa kyseisten brut
tosummien sijasta.
Sovellettaessa 3 jaksoa laitokset voivat ottaa uudistamissopi
muksen huomioon määrittäessään seuraavat:
i) 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhan
kinta-arvo;

= kaikkien sellaisten saman vastapuolen kanssa
tehtyjen sopimusten tulevaisuuden potentiaa
lisen luottoriskin alennettu määrä, jotka sisäl
tyvät oikeudellisesti pätevään kahdenväliseen
nettoutussopimukseen;

PCEgross = kaikkien sellaisten saman vastapuolen kanssa
tehtyjen sopimusten mahdollisten tulevaisuu
den luottoriskien yhteenlaskettu määrä, jotka
sisältyvät laillisesti sitovaan kahdenväliseen
nettoutussopimukseen ja jotka lasketaan ker
tomalla sopimuksen nimellisarvomäärä taulu
kon 1 mukaisella prosenttiluvulla;
NGR

= netto-bruttosuhde laskettuna kaikkien sellais
ten sopimusten, jotka sisältyvät saman vasta
puolen kanssa tehtyyn oikeudellisesti pätevään
kahdenväliseen nettoutussopimukseen, netto
jälleenhankinta-arvon (osoittaja) ja kaikkien
sellaisten sopimusten, jotka sisältyvät tämän
vastapuolen kanssa tehtyyn oikeudellisesti pä
tevään kahdenväliseen nettoutussopimukseen,
bruttojälleenhankinta-arvon (nimittäjä) väli
senä suhteena.
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2.
Laitokset voivat käsitellä nettoutussopimukseen sisältyviä
täysin yhdenmukaisia sopimuksia yhtenä sopimuksena, jonka
nimellinen pääoma vastaa nettotuloja, laskiessaan 1 kohdassa
säädetyn kaavan mukaisesti tulevaisuuden potentiaalisia luotto
riskejä.

Sovellettaessa 275 artiklan 1 kohtaa laitokset voivat käsitellä
täysin yhdenmukaisia nettoutussopimukseen sisältyviä sopimuk
sia yhtenä sopimuksena, jonka nimellinen pääoma vastaa netto
tuloja; nimelliset pääomamäärät kerrotaan taulukossa 3 esite
tyillä prosenttiluvuilla.

Tätä kohtaa sovellettaessa täysin yhdenmukaiset sopimukset
ovat valuuttatermiinisopimuksia tai vastaavia sopimuksia, joissa
nimellinen pääoma vastaa kassavirtoja, jos kassavirrat erääntyvät
samana arvopäivänä ja kokonaan samassa valuutassa.

3.
Kaikkiin muihin nettoutussopimukseen sisältyviin sopi
muksiin sovellettavia prosentteja voidaan alentaa taulukon 6
mukaisesti:

Taulukko 6
Korkosopimuk
set

Valuuttakurssi
sopimukset

Vuosi tai vähemmän

0,35 %

1,50 %

Enemmän kuin vuosi mutta enintään
kaksi vuotta

0,75 %

3,75 %

Kultakin seuraavalta vuodelta

0,75 %

2,25 %

Alkuperäinen maturiteetti

4.
Toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella laitokset voi
vat valita korkosopimuksille joko alkuperäisen tai jäljellä olevan
maturiteetin.

27.6.2013

a) tuottojenvaihtosopimusten ja luottoriskinvaihtosopimusten 3
jaksossa vahvistetun menetelmän mukainen tulevaisuuden
potentiaalinen luottoriski saadaan kertomalla instrumentin
nimellisarvo seuraavilla prosenttiluvuilla:

i) kun referenssiomaisuutena on erä, joka katsottaisiin kol
mannen osan IV osaston 2 lukua sovellettaessa ehdot
täyttäväksi eräksi, jos se olisi laitoksen välitön vastuu,
kerroin on 5 prosenttia;

ii) kun referenssiomaisuutena on erä, jota ei katsottaisi kol
mannen osan IV osaston 2 lukua sovellettaessa ehdot
täyttäväksi eräksi, jos se olisi laitoksen välitön vastuu,
kerroin on 10 prosenttia.

Kun kyseessä on laitos, jolle luottoriskinvaihtosopimuksesta
syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pit
kän position, tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin las
kennassa prosenttiluku voi olla nolla, paitsi jos luottoriskin
vaihtosopimus päätetään tilanteessa, jossa yhteisö, jolle sopi
muksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden
osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka
luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi.

Kun luottojohdannainen muodostuu useita omaisuuseriä si
sältävästä n:nnen tappion korista, laitoksen on määritettävä,
kumpaa ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä prosenttilu
vuista käytetään, ottamalla perusteeksi sen omaisuuserän,
jonka luottoluokka on n:nneksi alhaisin ja joka katsottaisiin
kolmannen osan IV osaston 2 lukua sovellettaessa ehdot
täyttäväksi eräksi, jos se luettaisiin laitoksen vastuisiin;

b) laitokset eivät saa käyttää 222 artiklassa vahvistettua rahoi
tusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää rahoitusva
kuuksien vaikutusten huomioon ottamiseksi;

8 Jakso
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat erät
299 artikla
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat erät
1.
Tätä artiklaa sovellettaessa liitteeseen II sisältyy viite direk
tiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C jakson 8 kohdassa mai
nittuihin luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopi
muksiin.

2.
Laskiessaan vastapuoliriskiin liittyvää riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärä kaupankäyntivarastoon kuuluvissa
erissä laitosten on noudatettava seuraavia periaatteita:

c) silloin, kun on kyse kaupankäyntivarastoon kirjatuista takai
sinostotransaktioista taikka arvopapereiden tai hyödykkeiden
lainaksiantamisesta tai -ottamisesta, laitokset voivat katsoa
hyväksyttäviksi vakuuksiksi kaikki sellaiset rahoitusvälineet
ja hyödykkeet, jotka täyttävät kaupankäyntivarastoon sisällyt
tämiselle asetetut edellytykset;

d) kun on kyse kaupankäyntivarastoon kirjatuista OTC-johdan
naisista aiheutuvista vastuista, laitokset voivat katsoa hyväk
syttäviksi vakuuksiksi sellaiset hyödykkeet, jotka täyttävät
kaupankäyntivarastoon sisällyttämiselle asetetut edellytykset;
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e) kun tällaisia rahoitusvälineitä tai hyödykkeitä, jotka eivät
täytä 4 luvun mukaisia edellytyksiä, annetaan lainaksi, myy
dään tai toimitetaan taikka otetaan lainaksi, ostetaan tai vas
taanotetaan vakuuksina tai muutoin tällaisissa liiketoimissa ja
laitos käyttää 4 luvun 3 jakson mukaista valvojan määrittä
mää vakioarvon leikkausta, laitosten on käsiteltävä kyseisiä
välineitä ja hyödykkeitä volatiliteettikorjausten laskemiseksi
samalla tavoin kuin virallisesti hyväksytyssä pörssissä notee
rattuja pääindeksin ulkopuolisia osakkeita;

f) kun laitos käyttää 4 luvun 3 jakson mukaista volatiliteetti
korjaukseen perustuvaa omat arvonleikkaustekijät -lähesty
mistapaa sellaisten rahoitusvälineiden tai hyödykkeiden osal
ta, jotka eivät täytä 4 luvun mukaisia edellytyksiä, sen on
laskettava volatiliteettikorjaus kullekin yksittäiselle erälle. Jos
laitos on saanut hyväksynnän soveltaa 4 luvussa määriteltyä
sisäisten mallien menetelmää, se voi soveltaa kyseistä mene
telmää myös kaupankäyntivarastoon;

g) silloin, kun kyse on sellaisten päänettoutussopimusten hy
väksymisestä, jotka kattavat takaisinostotransaktioita, arvopa
pereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista
taikka muita pääomamarkkinalähtöisiä tapahtumia, laitokset
voivat hyväksyä kaupankäyntivarastoon sisältyvien positioi
den nettouttaminen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten po
sitioiden kanssa vain silloin, kun nettoutetut liiketoimet täyt
tävät seuraavat edellytykset:

L 176/189

9 Jakso
Keskusvastapuoleen liittyvistä vastuista
aiheutuvat omien varojen vaatimukset
300 artikla
Määritelmät
Tätä jaksoa sovellettaessa tarkoitetaan:

1) 'konkurssioikeudellisesti erillisellä' – suhteessa asiakkaan
omaisuuseriin – että käytössä on tehokkaat järjestelyt, joilla
varmistetaan, etteivät kyseiset omaisuuserät ole keskusvasta
puolen tai määritysosapuolen velkojien saatavilla, jos kysei
nen keskusvastapuoli tai määritysosapuoli tulee maksukyvyt
tömäksi tai että omaisuuserät eivät ole määritysosapuolen
saatavilla niiden tappioiden kattamiseksi, joita sille on aiheu
tunut muun asiakkaan tai muiden asiakkaiden kuin omai
suuserät tarjonneiden tahojen maksukyvyttömyydestä;

2) 'keskusvastapuoleen liittyvällä liiketoimella' 301 artiklan 1
kohdassa lueteltua, asiakkaan ja määritysosapuolen välistä
sopimusta tai liiketoimea, joka liittyy suoraan kyseisessä koh
dassa lueteltuun, määritysosapuolen ja keskusvastapuolen vä
liseen sopimukseen tai liiketoimeen;

3) 'määritysosapuolella' asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan
14 kohdassa määriteltyä määritysosapuolta;

i) kaikki liiketoimet arvostetaan päivittäin markkinahintaan;

4) 'asiakkaalla' asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 15 ala
kohdassa tarkoitettua asiakasta tai kyseisen asetuksen 4 artik
lan 3 kohdan mukaista yritystä, joka on ottanut käyttöön
epäsuoria määritysmenettelyjä määritysosapuolen kanssa

ii) kaikki liiketoimissa lainaksiotetut, ostetut tai vastaanotetut
erät voidaan 4 luvun mukaisesti katsoa hyväksyttäviksi
vakuuksiksi soveltamatta tämän kohdan c–f alakohtaa;

301 artikla

h) kun kaupankäyntivarastoon sisältyvä luottojohdannainen
muodostaa osan sisäistä suojausta ja luottoriskisuoja on hy
väksytty tämän asetuksen 204 artiklan mukaisesti, laitosten
on sovellettava jotakin seuraavista lähestymistavoista:

Aineellinen soveltamisala
1.
Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin sopimuksiin ja liiketoi
miin niin kauan kun niitä ei ole vielä selvitetty keskusvastapuo
len kanssa:

a) liitteessä II luetellut sopimukset ja luottojohdannaiset;

b) takaisinostotransaktiot;
i) käsiteltävä sitä ikään kuin luottojohdannaisen synnyttä
mään positioon ei liittyisi vastapuoliriskiä;
c) arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantaminen ja -otta
minen;
ii) johdonmukaisesti sisällytettävä vastapuoliriskistä aiheutu
vien omien varojen vaatimusten laskentaan kaikki kau
pankäyntivarastoon sisältyvät luottojohdannaiset, jotka
muodostavat osan sisäisestä suojasta tai jotka on hankittu
suojaksi vastapuoliriskille, kun luottosuoja on hyväksytty
4 luvun mukaisesti.

d) pitkän selvitysajan liiketoimet;

e) vakuudellinen limiittiluotonanto;

L 176/190

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.6.2013

2.
Laitokset voivat valita, soveltavatko ne jompaa kumpaa
seuraavista kohteluista ehdot täyttävän keskusvastapuolen
kanssa vielä selvittämättömiin, 1 kohdassa lueteltuihin sopimuk
siin ja liiketoimiin:

3.
Jos laitos on selvitysosapuolen asiakas, sen on laskettava
selvitysosapuolen kanssa toteuttamistaan, keskusvastapuoleen
liittyvistä liiketoimista aiheutuvat omien varojen vaatimukset ta
pauksen mukaan tämän luvun edeltävien jaksojen mukaisesti.

a) 306 artiklassa säädetty kohtelu, lukuun ottamatta mainitun
artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kohtelua, kaupan
käyntivastuisiin ja 307 artiklassa säädetty kohtelu maksuky
vyttömyysrahastoon rahastoiduista osuuksista aiheutuviin
vastuisiin;

4.
Vaihtoehtona 4 kohdassa täsmennetylle lähestymistavalle,
jos laitos on asiakas, se voi laskea selvitysosapuolen kanssa
toteuttamistaan, keskusvastapuoleen liittyvistä liiketoimista ai
heutuvat omien varojen vaatimukset 296 b artiklan 2 kohdan
mukaisesti edellyttäen, että kumpikin seuraava edellytys täyttyy:

b) 310 artiklassa säädetty kohtelu.

a) kyseisiin liiketoimiin liittyvät laitoksen positiot ja omaisuus
erät ovat Euroopan markkinarakenneasetuksen 39 artiklan
mukaisesti erillään ja eroteltuna sekä selvitysosapuolen että
keskusvastapuolen tasolla niin selvitysosapuolen kuin kysei
sen selvitysosapuolen muiden asiakkaiden positioista ja
omaisuuseristä ja tämän erottelun seurauksena kyseiset posi
tiot ja omaisuuserät ovat konkurssioikeudellisesti erillisiä, jos
selvitysosapuoli tai yksi tai useampi sen muista asiakkaista
laiminlyö maksunsa tai tulee maksukyvyttömäksi;

3.
Laitosten on sovellettava tapauksen mukaan 306 artiklassa
säädettyä kohtelua, mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa
säädettyä kohtelua lukuun ottamatta, ja 309 artiklassa säädettyä
kohtelua tämän artiklan 1 kohdassa lueteltuihin, muun kuin
ehdot täyttävän keskusvastapuolen kanssa vielä selvittämättö
miin sopimuksiin ja liiketoimiin.

302 artikla
Keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden seuranta
1.
Laitosten on seurattava keskusvastapuoliin liittyviä vastui
taan ja vahvistettava menettelyt, joilla raportoidaan säännölli
sesti näitä vastuita koskevat tiedot toimivalle johdolle ja ylim
män hallintoelimen tarkoituksenmukaiselle komitealle tai tarkoi
tuksenmukaisille komiteoille.

2.
Laitosten on arvioitava asianmukaisin skenaarioanalyysien
ja stressitestauksin, onko niiden omien varojen taso riittävä nii
hin riskeihin nähden, jotka ovat ominaisia vastuissa, kuten kes
kusvastapuoleen liittyvät vastuut, mukaan lukien mahdolliset
tulevat luottoriskit, maksukyvyttömyysrahastoon rahastoiduista
osuuksista aiheutuvat vastuut ja, jos määritysosapuolena on lai
tos, 304 artiklassa esitetyistä sopimusjärjestelyistä aiheutuvat
vastuut.

303 artikla
Määritysosapuolten keskusvastapuoleen liittyvien vastuiden
kohtelu
1.
Jos laitos toimii määritysosapuolena joko omaa käyttöä
varten tai rahoituksen välittäjänä asiakkaan ja keskusvastapuolen
välillä, sen on laskettava keskusvastapuoleen liittyvistä vastuista
aiheutuvat omien varojen vaatimukset 301 artiklan 2 ja 3 koh
dan mukaisesti.

2.
Jos laitos toimii selvitysosapuolena ja toimii tuossa omi
naisuudessa rahoituksen välittäjänä asiakkaan ja keskusvastapuo
len välillä, sen on laskettava asiakkaan kanssa toteuttamistaan,
keskusvastapuoleen liittyvistä liiketoimista aiheutuvat omien va
rojen vaatimukset tapauksen mukaan tämän luvun edeltävien
jaksojen mukaisesti.

b) kyseiseen laitokseen tai keskusvastapuoleen sovellettavilla tai
niitä sitovilla lailla, asetuksilla, säännöillä ja sopimusjärjeste
lyillä varmistetaan selvitysosapuolen maksulaiminlyönti- tai
maksukyvyttömyystilanteessa kyseisiin sopimuksiin ja lii
ketoimiin liittyvien laitoksen positioiden ja vastaavien va
kuuksien siirtäminen toiselle selvitysosapuolelle asianomaisen
riskivakuusjakson aikana.

5.
Jos selvitysosapuolena toimiva laitos ryhtyy sellaiseen so
pimusjärjestelyyn toisen selvitysosapuolen asiakkaan kanssa var
mistaakseen kyseiselle asiakkaalle 5 kohdan b alakohdassa tar
koitettujen omaisuuserien ja positioiden siirrettävyyden, kysei
nen laitos voi asettaa kyseisen sopimusjärjestelyn luoman ehdol
lisen velvoitteen vastuuarvon nollaksi.

304 artikla
Asiakkaisiin liittyvien määritysosapuolten vastuiden
kohtelu
1.
Jos laitos toimii määritysosapuolena ja toimii tuossa omi
naisuudessa rahoituksen välittäjänä asiakkaan ja keskusvastapuo
len välillä, sen on laskettava asiakkaan kanssa toteuttamistaan,
keskusvastapuoleen liittyvistä liiketoimista aiheutuvat omien va
rojen vaatimukset tapauksen mukaan tämän luvun 1–8 jakson
ja III osan VI osaston mukaisesti.

2.
Jos määritysosapuolena toimiva laitos ryhtyy sellaiseen so
pimusjärjestelyyn toisen määritysosapuolen asiakkaan kanssa,
joka helpottaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 48 artiklan 5 ja
6 kohdan mukaisesti tämän asetuksen 305 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitettujen positioiden ja vakuuksien siirtämistä
kyseisen asiakkaan osalta, ja kyseinen sopimusjärjestely aiheuttaa
kyseiselle laitokselle ehdollisen velvoitteen, laitos voi asettaa ky
seisen ehdollisen velvoitteen vastuuarvon nollaksi.
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3.
Määritysosapuolena toimiva laitos voi soveltaa lyhyempää
riskivakuusjaksoa laskiessaan sisäisen mallin menetelmän mukai
sesti omien varojen vaatimusta asiakkaaseen liittyviin vastui
siinsa nähden. Laitoksen soveltaman riskivakuusjakson pituuden
on oltava vähintään viisi päivää.

4.
Määritysosapuolena toimiva laitos voi kertoa PD-estimaat
tinsa skalaarilla laskiessaan käyvän arvon menetelmän, standar
dimenetelmän tai alkuperäisen riskin menetelmän mukaisesti
omien varojen vaatimusta asiakkaaseen liittyviin vastuisiinsa
nähden. Skalaarit, joita laitokset voivat soveltaa, ovat seuraavat:

a) 0,71 viiden päivän riskivakuusjaksolle;

b) 0,77 kuuden päivän riskivakuusjaksolle;

c) 0,84 seitsemän päivän riskivakuusjaksolle;

L 176/191

305 artikla
Asiakkaiden vastuiden kohtelu
1.
Jos laitos on asiakas, sen on laskettava määritysosapuolen
kanssa toteuttamistaan, keskusvastapuoleensa liittyvistä liiketoi
mista aiheutuvat omien varojen vaatimukset tapauksen mukaan
tämän luvun 1–8 jaksojen ja kolmannen osan VI osaston mu
kaisesti.
2.
Rajoittamatta 1 kohdassa täsmennettyä lähestymistapaa,
jos laitos on asiakas, se voi laskea määritysosapuolen kanssa
toteuttamistaan, keskusvastapuoleen liittyvien liiketoimien kau
pankäyntivastuista aiheutuvat omien varojen vaatimukset 306 ar
tiklan mukaisesti edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) kyseisiin liiketoimiin liittyvät laitoksen positiot ja omaisuus
erät ovat erillään ja eroteltuna sekä määritysosapuolen että
keskusvastapuolen tasolla niin määritysosapuolen kuin kysei
sen määritysosapuolen muiden asiakkaiden positioista ja
omaisuuseristä ja tämän erottelun seurauksena kyseiset posi
tiot ja omaisuuserät ovat konkurssioikeudellisesti erillisiä ja
eroteltuja, jos määritysosapuoli tai yksi tai useampi sen
muista asiakkaista laiminlyö maksunsa tai tulee maksukyvyt
tömäksi;

d) 0,89 kahdeksan päivän riskivakuusjaksolle;

e) 0,95 yhdeksän päivän riskivakuusjaksolle;

f) 1 kymmenen päivän riskivakuusjaksolle.

5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään riskivakuusjaksot, joita laitokset voivat käyttää 3 ja
4 kohdan tarkoituksiin.

Laatiessaan kyseisiä teknisten sääntelystandardien luonnoksia,
EPV soveltaa seuraavia periaatteita:

a) se määrittelee riskivakuusjakson kullekin 301 artiklan 1 koh
dassa luetellulle sopimus- ja liiketoimityypille;

b) a alakohdan mukaisesti määriteltävissä riskivakuusjaksoissa
on otettava huomioon kyseisessä kohdassa tarkoitettujen so
pimusten ja liiketoimien sulkemisajat.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

b) kyseiseen laitokseen tai keskusvastapuoleen sovellettavilla tai
niitä sitovilla lailla, asetuksilla, säännöillä ja sopimusjärjeste
lyillä helpotetaan kyseisiin sopimuksiin ja liiketoimiin liitty
vien asiakkaan positioiden ja vastaavien vakuuksien siirtä
mistä toiselle määritysosapuolelle sovellettavan riskivakuus
jakson aikana siinä tapauksessa, että alkuperäinen määrityso
sapuoli laiminlyö maksunsa tai tulee maksukyvyttömäksi.
Tällöin asiakkaan positiot ja vakuudet siirretään markkinaarvoisina, ellei asiakas pyydä position sulkemista markkinaarvoisena;
c) laitos on antanut riippumattomat, kirjalliset ja perustellut
oikeudelliset lausunnot, joiden perusteella toimivaltaiset tuo
mioistuimet ja hallintoviranomaiset voisivat asiaa riitautetta
essa päättää, että asiakkaalle ei aiheudu minkäänlaisia tappi
oita, jos sen keskusvastapuoli tai jokin sen määritysosapuo
len asiakkaista tulee maksukyvyttömäksi sen lainkäyttöalu
eella sovellettavan lainsäädännön nojalla, jolle laitos, sen
määritysosapuoli ja vastapuoli ovat sijoittautuneet, liiketoi
mia ja sopimuksia, joita laitos käsittelee keskusvastapuolen
välityksellä, sääntelevän lainsäädännön nojalla, vakuuksia
sääntelevän lainsäädännön nojalla sekä b alakohdassa esite
tyn edellytyksen täyttämiseksi tarvittavaa sopimusta tai jär
jestelyä sääntelevän lainsäädännön nojalla;
d) keskusvastapuoli on ehdot täyttävä keskusvastapuoli.
3.
Rajoittamatta 2 kohdassa yksilöityjä edellytyksiä, jos asi
akkaana toimivaa laitosta ei ole suojattu tappioilta sellaisen ta
pauksen varalta, että määritysosapuoli ja määritysosapuolen toi
nen asiakas yhdessä tulevat maksukyvyttömiksi, mutta kaikki
muut 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, asiakas voi las
kea määritysosapuolen kanssa toteuttamistaan, keskusvastapuo
leen liittyvien liiketoimien kaupankäyntivastuista aiheutuvat
omien varojen vaatimukset 306 artiklan mukaisesti edellyttäen,
että kyseisen artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainittu 2 pro
sentin riskipaino korvataan 4 prosentin riskipainolla.
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4.
Jos laitoksella, joka on asiakas, on pääsy keskusvastapuo
len palveluihin epäsuorin määritysmenettelyin asetuksen (EU)
N:o 648/2012 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseinen laitos
voi soveltaa 2 tai 3 kohdassa säädettyä käsittelyä ainoastaan, jos
kussakin kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät välittäjien ket
jun joka tasolla.

b) sen on laskettava muun kuin ehdot täyttävän keskusvasta
puolenmaksukyvyttömyysrahastoon ennakkoon rahastoi
miinsa osuuksiin liittyvät omien varojen vaatimukset 298 a
artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.
308 artikla
Ehdot täyttävän keskusvastapuolen
maksukyvyttömyysrahastoon ennakkoon rahastoituihin
osuuksiin liittyvät omien varojen vaatimukset

306 artikla
Kaupankäyntivastuista aiheutuvat omien varojen
vaatimukset
1.
Laitoksen on sovellettava seuraavaa kohtelua keskusvasta
puoliin liittyvien kaupankäyntivastuidensa vastuuarvoihin:
a) sen on sovellettava 2 prosentin riskipainoa kaikkien ehdot
täyttäviin keskusvastapuoliin liittyvien kaupankäyntivastui
densa vastuuarvoihin;
b) sen on sovellettava 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
säädetyn luottoriskiin sovellettavan standardimenetelmän yh
teydessä käytettävää riskipainoa kaikkiin muihin kuin ehdot
täyttäviin keskusvastapuoliin liittyviin kaupankäyntivastui
siinsa.
c) tapauksissa, joissa laitos toimii asiakkaan ja keskusvastapuo
len rahoituksen välittäjänä, ja keskusvastapuoleen liittyvän
liiketoimen ehdoissa määrätään, että laitoksella ei ole velvol
lisuutta korvata asiakkaalle minkäänlaisia sellaisia tappioita,
joita kyseisen liiketoimen arvon suhteen syntyy siinä tapauk
sessa, että keskusvastapuoli tulee maksukyvyttömäksi; kes
kusvastapuolen kanssa tehdyn liiketoimen, joka vastaa ky
seistä keskusvastapuoleen liittyvää liiketoimea, vastuuarvo
on yhtä kuin nolla.
2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos keskusvas
tapuolelle tai määritysosapuolelle vakuutena asetetut omaisuus
erät ovat konkurssioikeudellisesti erillisiä siinä tapauksessa, että
keskusvastapuoli, määritysosapuoli tai yksi tai useampi määrity
sosapuolen muista asiakkaista tulee maksukyvyttömäksi, laitos
voi asettaa kyseisiin omaisuuseriin liittyvän vastapuoliriskin vas
tuuarvon nollaksi.
3.
Laitoksen on laskettava keskusvastapuoleen liittyvien kau
pankäyntivastuiden vastuuarvot tapauksen mukaan tämän luvun
1–8 jakson mukaisesti.
4.
Laitoksen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärä keskusvastapuoleen liittyville kaupankäyntivastuille
92 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi keskusvastapuoleen liitty
vien kaupankäyntivastuidensa vastuuarvojen summana tämän
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettuna ja kerrottuna tä
män artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyllä riskipainolla.

1.
Ehdot täyttävän keskusvastapuolen maksukyvyttömyysra
hastoon laitoksen toimesta ennakkoon rahastoidun osuuden
(DFi) vastuuarvon on oltava sisäänmaksettu summa tai kyseisen
laitoksen toimittamien varojen markkina-arvo vähennettynä
osuudella, jonka ehdot täyttävä keskusvastapuoli on jo käyttänyt
kattaakseen sille yhden tai useamman sen määritysosapuolen
maksukyvyttömyydestä aiheutuneet tappiot.
2.
Laitoksen on laskettava omien varojen vaatimus (Ki), jotta
se voi kattaa ennakkoon rahastoidusta osuudesta (DFi) aiheutu
van vastuun, seuraavasti:
Ki ¼

N
1þβ·
N–2

Î

·

DF i
· K CM
DF CM

β

= keskusvastapuolen laitokselle ilmoittama keskittymä
kerroin;

N

= keskusvastapuolen laitokselle ilmoittama määritysosa
puolten määrä;

DFCM = kaikkien

määritysosapuolten
X
DFi
Þ,
ennakkoon rahastoitujen osuuksien summa ð i

keskusvastapuolen

jonka keskusvastapuoli ilmoittaa laitokselle;
KCM

3.

= kaikkien
keskusvastapuolen
määritysosapuolten
omien varojen vaatimusten summa, joka lasketaan 3
kohdassa
täsmennetyllä sovellettavalla kaavalla
X
Ki
Þ.
ð i
Laitoksen on laskettava KCM seuraavasti:

a) jos KCCP ≤ DFCCP, laitoksen on käytettävä seuraavaa kaavaa:
K CM ¼ c1 · DFäCM ;
b) jos DFCCP < KCCP ≤ DF*, laitoksen on käytettävä seuraavaa
kaavaa:
K CM ¼ c2 · ðK CCP – DF CCP Þ þ c1 · ðDF ä – K CCP Þ;
c) jos DF* < KCCP, laitoksen on käytettävä seuraavaa kaavaa:

Laitoksen, joka toimii määritysosapuolena, on sovellettava seu
raavaa kohtelua keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon
rahastoimiinsa osuuksiin:
a) sen on laskettava ehdot täyttävän keskusvastapuolen maksu
kyvyttömyysrahastoon ennakkoon rahastoimiinsa osuuksiin
liittyvät omien varojen vaatimukset 308 artiklassa säädetyn
menetelmän mukaisesti;

Í

jossa

307 artikla
Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon
ennakkoon rahastoituihin osuuksiin liittyvät omien varojen
vaatimukset
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K CM ¼ c2 · μ · ðK CCP – DF ä Þ þ c2 · DF äCM
jossa
DFCCP = keskusvastapuolen ennakkoon rahastoidut taloudelli
set resurssit, jotka keskusvastapuoli ilmoittaa laitok
selle;
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= keskusvastapuolen oletettu pääoma, jonka keskusvas
tapuoli ilmoittaa laitokselle;
= DFCCP þ DF äCM ;

DF äCM = DFCM – 2 · DF i ;
DF i

= keskimääräinen
ennakkoon
rahoitettu
osuus
1
jonka
keskusvastapuoli
ilmoittaa
· DF CM ,
N
laitokselle;

c1

= pääomakerroin, joka on
(
)
1:6%
max Ê
; 0:16%
DF ä Ì0:3
K CCP
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310 artikla
Ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyvistä vastuista
aiheutuvan omien varojen vaatimuksen vaihtoehtoinen
laskenta
Laitoksen on sovellettava seuraavaa kaavaa laskeakseen omien
varojen vaatimuksen (Ki) vastuille, jotka aiheutuvat sen kaupan
käyntivastuista ja sen asiakkaan kaupankäyntivastuista (TEi) sekä
ehdot täyttävän keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon
ennakkoon rahastoiduista osuuksista (DFi):
Ü
K i ¼ 8% · min 2% · TEi þ 1 250% · DFi ; 20% · TEi â
311 artikla

c2
μ

= pääomakerroin, joka on 100 prosenttia;
= 1,2.

4.
Laitoksen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärät vastuille, jotka aiheutuvat laitoksen 92 artiklan 3
kohdan soveltamiseksi ennakkoon rahastoidusta osuudesta 2
kohdan mukaisesti määriteltynä omien varojen vaatimuksena
(Ki) kerrottuna 12,5:llä.
5.
Jos KCCP on nolla, laitosten on käytettävä c1:n arvona
0,16 prosenttia 3 kohdan mukaista laskentaa varten.
309 artikla
Muun kuin ehdot täyttävän keskusvastapuolen
maksukyvyttömyysrahastoon ennakkoon rahastoituihin
osuuksiin ja rahastoimattomiin osuuksiin muulle kuin
ehdot täyttävälle keskusvastapuolelle liittyvät omien
varojen vaatimukset
1.
Laitoksen on sovellettava seuraavaa kaavaa laskeakseen
omien varojen vaatimuksen (Ki) vastuille, jotka aiheutuvat sen
ennakkoon rahastoimista osuuksista muun kuin ehdot täyttävän
keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon (DFi) ja rahas
toimattomista osuuksista (UCi) kyseiseen keskusvastapuoleen:
K i ¼ c2 · μ · ðDF i þ UCi Þ

jossa c2·ja μ on määritelty samoin kuin 308 artiklan 3 kohdassa.
2.
Sovellettaessa 1 kohtaa rahastoimattomilla osuuksilla tar
koitetaan osuuksia, jotka määritysosapuolena toimiva laitos on
sopimusperusteisesti sitoutunut toimittamaan keskusvastapuo
lelle sen jälkeen, kun keskusvastapuoli on käyttänyt maksuky
vyttömyysrahastonsa varat kattamaan tappiot, joita sille on ai
heutunut yhden tai useamman määritysosapuolensa maksuky
vyttömyydestä.
3.
Laitoksen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärät vastuille, jotka aiheutuvat laitoksen ennakkoon rahas
toidusta osuudesta 92 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi tämän
artiklan 1 kohdan mukaisesti määriteltynä omien varojen vaa
timuksena (Ki) kerrottuna 12,5:llä.

Keskusvastapuoliin, jotka eivät enää täytä tiettyjä
edellytyksiä, liittyvistä vastuista aiheutuvat omien varojen
vaatimukset
1.
Laitoksen on sovellettava tässä artiklassa säädettyä käsitte
lyä, kun toinen tai molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:
a) laitos on vastaanottanut keskusvastapuolelta asetuksen (EU)
N:o 648/2012 50 b artiklan j kohdan ii alakohdassa vaa
ditun ilmoituksen, että keskusvastapuoli ei enää laske KCCP:tä;
b) laitoksen tietoon on tullut laitoksen käyttämän keskusvasta
puolen toimivaltaisen viranomaisen tai keskusvastapuolen it
sensä tiedotettua asiasta julkisesti, että kyseinen keskusvasta
puoli ei enää täytä tapauksen mukaan toimiluvan tai hyväk
synnän edellytyksiä.
2.
Jos ainoastaan 1 kohdan a alakohdan ehto täyttyy, laitok
sen toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava syyt, joiden
vuoksi keskusvastapuoli on lopettanut KCCP:n laskennan.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetut syyt ovat päteviä, se voi antaa oman jäsen
valtionsa laitoksille luvan soveltaa 310 artiklassa säädettyä kä
sittelyä niiden kaupankäyntivastuisiin ja kyseiseen keskusvasta
puoleen liittyviin maksukyvyttömyysrahastoon rahastoituihin
osuuksiin. Tällaista lupaa myöntäessään sen on julkistettava pää
töksensä perustelut.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetut syyt eivät ole päteviä, kaikkien sen jäsen
valtion laitosten on sovellettava tämän artiklan 3 kohdan a–d
alakohdassa säädettyä kohtelua riippumatta siitä kohtelusta,
jonka ne ovat valinneet 301 artiklan 2 kohdan mukaisesti,.
3.
Jos 1 kohdan b alakohdan ehto täyttyy, laitoksen on riip
pumatta siitä, täyttyykö kyseisen kohdan a alakohdassa esitetty
ehto vai ei, toimittava kolmen kuukauden kuluessa mainitun
kohdan b alakohdassa tarkoitetun tilanteen ilmenemisestä tai
aikaisemmin, mikäli laitoksen toimivaltainen viranomainen sitä
vaatii, seuraavasti kyseiseen keskusvastapuoleen liittyvien vastui
densa osalta:
a) lopetettava 301 artiklan 2 kohdan mukaisesti valitsemansa
kohtelun soveltaminen;
b) sovellettava 306 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä
kohtelua kyseiseen keskusvastapuoleen liittyviin kaupankäyn
tivastuisiinsa;
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c) sovellettava 309 artiklassa säädettyä kohtelua kyseisen kes
kusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon ennalta rahas
toimiinsa osuuksiin ja kyseiseen keskusvastapuoleen liittyviin
rahastoimattomiin osuuksiinsa;
d) käsiteltävä kyseiseen keskusvastapuoleen liittyviä, muita kuin
b ja c alakohdassa lueteltuja vastuita yritysvastuina 2 luvussa
esitetyn luottoriskiin sovellettavan standardimenetelmän mu
kaisesti.
III OSASTO
OPERATIIVISTA RISKIÄ KOSKEVAT OMIEN VAROJEN
VAATIMUKSET

27.6.2013

b) kehittyneitä mittausmenetelmiä koskevien laajennusten ja
muutosten olennaisuuden arviointiin sovellettavat edellytyk
set;
c) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 3 kohdassa vaadit
tuja ilmoituksia.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

1 LUKU

313 artikla

Eri menetelmien käyttöä koskevat yleiset periaatteet

Siirtyminen takaisin vähemmän kehittyneen menetelmän
käyttöön

312 artikla
Lupa- ja ilmoitusmenettely
1.
Jotta laitokset voivat saada luvan käyttää standardimene
telmää, niiden on täytettävä direktiivin 2013/36/EU 74 ja 85 ar
tiklassa esitettyjen yleisten riskinhallintastandardien lisäksi
320 artiklassa asetetut ehdot. Laitosten on toimitettava toimi
valtaisille viranomaisille ilmoitus ennen standardimenetelmän
käyttöönottoa.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitoksille lupa
käyttää vaihtoehtoista relevanttia indikaattoria vähittäispankki
toiminnan ja yritysrahoituksen liiketoiminta-alueilla, jos 319 ar
tiklan 2 kohdassa ja 320 artiklassa säädetyt ehdot täyttyvät.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitoksille
lupa käyttää niiden omiin operatiivisten riskien mittaamismene
telmiin perustuvia kehittyneitä menetelmiä, jos kaikki 321 ja
322 artiklassa esitetyt laadulliset ja määrälliset vaatimukset täyt
tyvät ja jos laitokset täyttävät yleiset riskinhallintastandardit,
jotka esitetään direktiivin 2013/36/EU 74 ja 85 artiklassa sekä
kyseisen direktiivin VII osaston 3 luvun II jaksossa.
Laitosten on myös haettava toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa,
jos ne haluavat tehdä olennaisia laajennuksia ja muutoksia ky
seisiin kehittyneisiin mittausmenetelmiin. Toimivaltaiset viran
omaiset saavat myöntää luvan ainoastaan siinä tapauksessa,
että laitokset yhä täyttävät ensimmäisessä alakohdassa määritetyt
vaatimukset ja standardit kyseisten olennaisten laajennusten ja
muutosten jälkeen.
3.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kai
kista niiden kehittyneisiin mittausmenetelmiin tehdyistä muu
toksista.
4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:
a) arviointimenetelmät, joita noudattaen toimivaltaiset viran
omaiset myöntävät luottolaitoksille luvan käyttää kehitty
neitä mittausmenetelmiä;

1.
Standardimenetelmää soveltavat laitokset saavat siirtyä ta
kaisin soveltamaan perusmenetelmää ainoastaan, jos ne täyttävät
3 kohdan edellytykset.
2.
Kehittyneitä mittausmenetelmiä soveltavat laitokset saavat
siirtyä takaisin soveltamaan standardimenetelmää tai perusme
netelmää ainoastaan, jos ne täyttävät 3 kohdan edellytykset.
3.
Laitos saa siirtyä takaisin soveltamaan vähemmän kehitty
nyttä menetelmää operatiivisen riskin mittaamiseen ainoastaan,
jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) laitos on osoittanut toimivaltaisille viranomaisille näiden hy
väksymällä tavalla, että vähemmän kehittyneen menetelmän
käyttöä ei ehdoteta laitoksen operatiivista riskiä koskevien
omien varojen vaatimusten vähentämiseksi, että vähemmän
kehittyneen menetelmän käyttö on tarpeen laitoksen luon
teen ja monimuotoisuuden vuoksi ja että käytöstä ei aiheudu
olennaisia kielteisiä vaikutuksia laitoksen vakavaraisuuteen
eikä laitoksen kykyyn hallita operatiivista riskiä tehokkaasti;
b) laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen
luvan.
314 artikla
Eri menetelmien yhdistelmät
1.
Laitokset voivat soveltaa eri menetelmien yhdistelmää
edellyttäen, että ne ovat saaneet siihen luvan toimivaltaisilta
viranomaisilta. Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä
kyseinen lupa, jos tapauksen mukaan 2–4 kohdassa asetetut
vaatimukset täyttyvät.
2.
Laitos voi seuraavin edellytyksin soveltaa kehittynyttä me
netelmää yhdessä joko perusmenetelmän tai standardimenetel
män kanssa:
a) laitoksen soveltama menetelmien yhdistelmä kattaa kaikki
laitoksen operatiiviset riskit, ja toimivaltaisille viranomaisille
on osoitettu, että laitoksen soveltamissa menetelmissä ote
taan huomioon kaikki sisäisin perustein määritetyt toimin
not, maantieteelliset sijainnit, oikeudelliset rakenteet ja muut
asian kannalta merkitykselliset jaottelut;
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b) jäljempänä 320 artiklassa asetetut ehdot sekä 321 ja 322 ar
tiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät standardimenetelmän
ja kehittyneen mittausmenetelmän piiriin kuuluvien toimin
tojen osalta.
3.
Kun laitos haluaa soveltaa kehittynyttä mittausmenetelmää
yhdessä joko perusmenetelmän tai standardimenetelmän kanssa,
toimivaltaisten viranomaisten on asetettava luvan myöntämiselle
seuraavat lisäehdot:
a) kehittyneen mittausmenetelmän käyttöönottopäivänä huo
mattava osa laitoksen operatiivisista riskeistä otetaan siinä
huomioon;
b) laitos sitoutuu soveltamaan kehittynyttä mittausmenetelmää
olennaiseen osaan toiminnoistaan toimivaltaisille viranomai
sille esitetyn ja niiden hyväksymän aikataulun puitteissa.
4.
Laitos voi pyytää toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa so
veltaa perusmenetelmän ja standardimenetelmän yhdistelmää
ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten hankittaessa
uusia liiketoimintoja, jotka voivat vaatia siirtymäajan ennen
kuin standardimenetelmää voidaan soveltaa.
Toimivaltainen viranomainen saa myöntää kyseisen luvan ai
noastaan, jos laitos on sitoutunut soveltamaan standardimene
telmää kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle esitetyn ja sen
hyväksymän aikataulun puitteissa.
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Laitosten on laskettava relevantin indikaattorin kolmen vuoden
keskiarvo 12 kuukauden välein tilikauden lopusta tehtyjen vii
meisimpien kolmen havainnon perusteella. Jos tilintarkastettuja
lukuja ei ole saatavilla, laitokset voivat käyttää liiketoiminnallisia
estimaatteja.
2.
Jos laitos on ollut toiminnassa alle kolme vuotta, se voi
käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja relevantin in
dikaattorin laskemiseen edellyttäen, että se alkaa käyttää aiempia
ajanjaksoja koskevia tietoja heti, kun sellaisia on saatavissa.
3.
Jos laitos voi osoittaa sitä valvovalle toimivaltaiselle viran
omaiselle, että sulautumisen, hankinnan tai yksiköistä tai toi
minnoista luopumisen takia kolmen vuoden keskiarvon käyttä
minen relevantin indikaattorin laskennassa johtaisi operatiivista
riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen estimoinnin vääris
tymiseen, toimivaltainen viranomainen voi antaa laitokselle
mahdollisuuden muuttaa laskutapaa tällaisten tapahtumien huo
mioon ottamiseksi ja sen on ilmoitettava tästä asianmukaisesti
EPV:lle. Tällaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen voi
myös omasta aloitteestaan vaatia laitosta muuttamaan laskuta
paa.
4.
Jos jonkin havainnon osalta relevantti indikaattori on ne
gatiivinen tai nolla, laitosten ei pidä ottaa kyseistä lukua huo
mioon kolmen vuoden keskiarvoa laskettaessa. Laitosten on
laskettava kolmen vuoden keskiarvo jakamalla positiivisten lu
kujen summa positiivisten lukujen lukumäärällä.
316 artikla

5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:
a) ehdot, joita toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava ar
vioidessaan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja menetel
miä;
b) ehdot, joita toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava
päättäessään 3 kohdassa tarkoitettujen lisäehtojen asettami
sesta.

Relevantti indikaattori
1.
Kun kyseessä on direktiivillä 86/635/ETY vahvistettuja ti
linpäätösstandardeja soveltava laitos, kyseisen direktiivin 27 ar
tiklassa säädettyjen laitosten tuloslaskelmaan kuuluvien erien
perusteella relevantti indikaattori on tämän kohdan taulukossa
1 lueteltujen tekijöiden summa. Laitosten on sisällytettävä kukin
tekijä summaan positiivisena tai negatiivisena lukuna.
Taulukko 1

1 Korkotuotot ja muut vastaavat tuotot

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

2 Korkokulut ja muut vastaavat kulut

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 Tuotot osakkeista ja muista vaihtuva-/kiinteätuottoisista ar
vopapereista

2 LUKU

Perusmenetelmä
315 artikla
Omien varojen vaatimus
1.
Perusmenetelmää sovellettaessa operatiivista riskiä koskeva
omien varojen vaatimus on 15 prosenttia 316 artiklassa sää
detyn relevantin indikaattorin kolmen vuoden keskiarvosta.

4 Saadut palkkiot
5 Maksettavat palkkiot
6 Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettovoitto tai -tappio
7 Muut varsinaisen toiminnan tuotot
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Laitosten on mukautettava näitä tekijöitä, jotta seuraavat vaa
timukset voidaan ottaa huomioon:
a) Relevantin indikaattorin arvoa laskiessaan laitokset eivät saa
vähentää varauksia eivätkä varsinaisen toiminnan kuluja. Lai
tosten on sisällytettävä toimintakustannuksiin maksut mui
den kolmansien osapuolten kuin laitoksen emo- tai tytäryri
tyksen tai laitoksen emoyrityksen muun tytäryrityksen suo
rittamista ulkoistetuista palveluista. Laitokset voivat käyttää
kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen ulkoistamisen
aiheuttamia kuluja relevantin indikaattorin pienentämiseen
silloin, kun kulut maksetaan yritykselle, joka kuuluu tämän
asetuksen mukaisten sääntöjen tai vastaavien sääntöjen pii
riin.
b) Laitokset eivät saa ottaa seuraavia tekijöitä huomioon rele
vanttia indikaattoria laskettaessa:
i) kaupankäyntivarastoon kuulumattomien erien myynnistä
realisoituneet voitot ja tappiot;
ii) satunnaiset tuotot;
iii) vakuutuksista saadut tuotot.
c) Jos kaupankäyntierien uudelleenarvostus kirjataan tuloslaskel
maan, laitokset voivat sisällyttää sen relevantin indikaattorin
laskelmaan. Jos laitokset soveltavat direktiivin 86/635/ETY
36 artiklan 2 kohtaa, niiden on sisällytettävä tuloslaskelmaan
kirjattu uudelleenarvostus laskelmaan.
2.
Jos laitokset soveltavat muita kuin direktiivin 86/635/ETY
mukaisia tilinpäätösstandardeja, niiden on laskettava relevantin
indikaattorin arvo niiden tietojen perusteella, jotka parhaiten
vastaavat tässä artiklassa esitettyä määritelmää.

2.
Laitosten on laskettava operatiivista riskiä koskeva omien
varojen vaatimus vuotuisten omien varojen vaatimusten sum
man kolmen vuoden keskiarvona ottaen huomioon kaikki 4
kohdassa olevassa taulukossa 2 tarkoitetut liiketoiminta-alueet.
Kunkin liiketoiminta-alueen vuotuinen omien varojen vaatimus
saadaan kertomalla kutakin liiketoiminta-aluetta vastaava rele
vantin indikaattorin osa kyseisessä taulukossa tarkoitetulla vas
taavalla beta-kertoimella.
3.
Laitokset voivat tiettynä vuonna kuitata minkä tahansa
liiketoiminta-alueen relevantin indikaattorin negatiivisesta osuu
desta johtuvat negatiiviset omien varojen vaatimukset rajoituk
setta toisten liiketoiminta-alueiden positiivisilla omien varojen
vaatimuksilla. Jos taas yhteenlasketut omien varojen vaatimukset
ovat tiettynä vuonna negatiiviset kaikilla liiketoiminta-alueilla,
laitosten on käytettävä kyseisen vuoden osoittajana nollaa.
4.
Laitosten on laskettava 2 kohdassa tarkoitetun summan
kolmen vuoden keskiarvo 12 kuukauden välein tilikauden lo
pusta tehtyjen viimeisimpien kolmen havainnon perusteella. Jos
tilintarkastettuja lukuja ei ole saatavilla, laitokset voivat käyttää
liiketoiminnallisia estimaatteja.
Jos laitos voi osoittaa sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomai
selle, että sulautumisen, hankinnan tai yksiköistä tai toimin
noista luopumisen takia kolmen vuoden keskiarvon käyttämi
nen relevantin indikaattorin laskennassa johtaisi operatiivista
riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen estimoinnin vääris
tymiseen, toimivaltainen viranomainen voi antaa laitokselle
mahdollisuuden muuttaa laskutapaa tällaisten tapahtumien huo
mioon ottamiseksi ja sen on ilmoitettava tästä asianmukaisesti
EPV:lle. Tällaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen voi
myös omasta aloitteestaan vaatia laitosta muuttamaan laskuta
paa.
Jos laitos on ollut toiminnassa alle kolme vuotta, se voi käyttää
ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja relevantin indikaatto
rin laskemiseen edellyttäen, että se alkaa käyttää aiempia ajan
jaksoja koskevia tietoja heti, kun sellaisia on saatavissa.

3.
EPV laatii sääntelystandardien luonnokset, joissa määrite
tään 2 kohdassa tarkoitetun relevantin indikaattorin laskennassa
sovellettavat menetelmät.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
3 LUKU

Standardimenetelmä
317 artikla
Omien varojen vaatimus
1.
Standardimenetelmää sovellettaessa laitosten on jaettava
liiketoimintansa 4 kohdassa olevan taulukon 2 mukaisiin lii
ketoiminta-alueisiin ja 318 artiklassa säädettyjen periaatteiden
mukaisesti.
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Taulukko 2

Liiketoiminta-alue

Investointipankkitoi
minta

Toiminnot

Merkintäsitoumusten antaminen
rahoitusvälineiden liikkeeseenlas
kulle tai rahoitusvälineiden liikkee
seenlaskun toteuttaminen kiinteän
sitoumuksen pohjalta
Merkintäsitoumukseen liittyvät pal
velut
Sijoitusneuvonta
Yrityksille annettava neuvonta
pääomarakenteesta, liiketoimintast
rategiasta sekä muista näihin liitty
vistä kysymyksistä sekä yritysten
sulautumisia ja yritysostoja koskeva
neuvonta ja palvelut
Sijoitustutkimus ja rahoitusanalyysi
ja muuntyyppiset yleiset suosituk
set, jotka liittyvät kaupankäyntiin
rahoitusvälineillä

Prosentti
osuus
(beta-ker
roin)

18 %
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Prosentti
osuus
(beta-ker
roin)
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2.
Laitosten on noudatettava liiketoiminta-alueiden kuvausten
laadinnassa seuraavia periaatteita:

Liiketoiminta-alue

Toiminnot

Kaupankäyntitoimin
ta

Kaupankäynti omaan lukuun
Välitystoiminta rahamarkkinoilla
Yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä
koskevien toimeksiantojen vas
taanottaminen ja välittäminen
Toimeksiantojen toteuttaminen
asiakkaiden lukuun
Rahoitusvälineiden liikkeeseenlas
kun toteuttaminen ilman kiinteää
sitoumusta
Monenkeskisen kaupankäyntijärjes
telmän ylläpito

18 %

Vähittäisvälitystoi
minta
(Luonnollisten hen
kilöiden tai pk-yri
tysten kanssa toteu
tetut
liiketoimet,
jotka täyttävät vähit
täisvastuuryhmälle
123 artiklassa asete
tut vaatimukset)

Yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä
koskevien toimeksiantojen vas
taanottaminen ja välittäminen
Toimeksiantojen toteuttaminen
asiakkaiden lukuun
Rahoitusvälineiden liikkeeseenlas
kun toteuttaminen ilman kiinteää
sitoumusta

12 %

Yritysrahoitus

Talletusten ja muiden takaisinmak
settavien varojen vastaanottaminen
Luotonanto
Rahoitusleasing
Takaukset ja sitoumukset

15 %

e) Sijoitettaessa toimintoja liiketoiminta-alueisiin operatiivisen
riskipääoman tarkoituksissa on noudatettava johdonmukai
suutta laitosten käyttämien luotto- ja markkinariskiluokkien
kanssa.

Vähittäispankkitoi
minta
(Luonnollisten hen
kilöiden tai pk-yri
tysten kanssa toteu
tetut
liiketoimet,
jotka täyttävät vähit
täisvastuuryhmälle
123 artiklassa asete
tut vaatimukset)

Talletusten ja muiden takaisinmak
settavien varojen vastaanottaminen
Luotonanto
Rahoitusleasing
Takaukset ja sitoumukset

12 %

f) Toimiva johto vastaa ylimmän hallintoelimen valvonnassa
toimintojen kohdentamisesta liiketoiminta-alueisiin.

Maksu- ja selvitys
palvelut

Maksujen välityspalvelut
Maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja
hallinnointi

18 %

Säilytyspalvelut
ja
muu palvelutoiminta

Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan
lukien säilytyspalvelut ja muut asi
aan liittyvät palvelut kuten kassan
ja vakuuksien hallinta

15 %

Omaisuudenhoito

Salkunhoito
Yhteissijoitusyritysten hallinnointi
Muu omaisuudenhoito

12 %

a) Laitosten on sijoitettava kaikki toiminnot liiketoiminta-aluei
siin tyhjentävällä ja toisensa poissulkevalla tavalla.
b) Laitosten on kohdennettava sellainen toiminto, jota ei voida
luontevasti sijoittaa liiketoiminta-alueiden kehykseen mutta
joka on kehykseen kuuluvan toiminnon oheistoiminto, sii
hen liiketoiminta-alueeseen, jota se tukee. Jos oheistoiminto
tukee useampaa kuin yhtä liiketoiminta-aluetta, laitosten on
käytettävä objektiivista kriteeriä.
c) Jos toimintoa ei voida sijoittaa tiettyyn liiketoiminta-aluee
seen, laitosten on käytettävä suurimman prosenttiluvun tuot
tavaa liiketoiminta-aluetta. Samaa liiketoiminta-aluetta sovel
letaan kaikkiin oheistoimintoihin, jotka liittyvät kyseiseen
toimintoon.
d) Laitokset voivat käyttää sisäisiä hinnoittelumenetelmiä koh
dentaessaan relevantteja indikaattoreita liiketoiminta-alueisiin.
Yhdellä liiketoiminta-alueella syntyneet kustannukset, jotka
kuuluvat toiselle liiketoiminta-alueelle, voidaan kohdentaa
kyseiselle liiketoiminta-alueelle.

g) Laitosten on annettava toimintojen sijoittaminen liiketoimin
ta-alueisiin riippumattoman tahon tarkasteltavaksi.
3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään tässä artiklassa säädettyjen, liiketoimintaalueiden kuvauksessa noudatettavien periaatteiden soveltamis
edellytykset.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

318 artikla
Liiketoiminta-alueiden kuvauksessa noudatettavat
periaatteet
1.
Laitosten on määritettävä ja dokumentoitava käytänteet ja
kriteerit, joita on noudatettava laadittaessa kuvauksia liiketoi
minta-alueiden ja toimintojen relevanteista indikaattoreista
317 artiklassa esitettyä standardimuotoista kehystä varten. Nii
den on tarkistettava ja mukautettava kyseisiä käytänteitä ja kri
teereitä tarpeen mukaan, kun liiketoiminnot ja riskit muuttuvat
tai kun uusia syntyy.

319 artikla
Vaihtoehtoinen standardimenetelmä
1.
Sovellettaessa vaihtoehtoista standardimenetelmää vähit
täispankkitoiminnan ja yritysrahoituksen liiketoiminta-alueilla
laitosten on noudatettava seuraavia:
a) relevantti indikaattori on vakioitu tuloindikaattori, joka vas
taa 0,035:llä kerrottua lainojen ja ennakkomaksujen nimel
lismäärää;
b) lainat ja ennakkomaksut muodostuvat vastaavien luottosalk
kujen nostetuista kokonaismääristä. Yritysrahoituksessa lai
tosten on sisällytettävä lainojen ja ennakkomaksujen nimel
lismäärään myös muut kuin kaupankäyntivarastoon sisälty
vät arvopaperit.
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2.
Laitoksen on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset voi
dakseen saada luvan käyttää vaihtoehtoista standardimenetel
mää:
a) vähittäispankki- tai yritysrahoitustoiminnan osuuden laitok
sen kokonaistuloista on oltava vähintään 90 prosenttia;
b) huomattavaan osaan sen vähittäispankki- tai yritysrahoitus
toiminnasta on sisällyttävä luottoja, joihin liittyy suuri PD;
c) vaihtoehtoinen standardimenetelmä tarjoaa sopivan perustan
operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen las
kemiselle.

27.6.2013

d) laitoksen riskienvalvontajärjestelmä on dokumentoitava
asianmukaisesti. Laitoksen on sovellettava käytänteitä, joilla
varmistetaan menettelyjen noudattaminen ja laiminlyöntien
käsittely;
e) sisäisten tai ulkoisten tarkastajien on tarkasteltava laitoksen
operatiivisten riskien valvontaprosesseja ja mittausjärjestelmiä
säännöllisesti;
f) laitoksen sisäisten validointiprosessien on toimittava moit
teettomasti ja tehokkaasti;
g) laitoksen riskienmittausjärjestelmään liittyvien tietovirtojen ja
prosessien on oltava läpinäkyviä ja niihin on oltava pääsy.

320 artikla
Standardimenetelmää koskevat ehdot

322 artikla

Edellä 312 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tetut ehdot ovat seuraavat:

Määrälliset vaatimukset

a) laitoksella on oltava hyvin dokumentoitu operatiivisten ris
kien arviointi- ja hallintajärjestelmä, jossa vastuualueet on
jaettu selvästi. Sen on tunnistettava operatiiviset riskit ja seu
rattava operatiivisiin riskeihin liittyviä relevantteja tietoja mu
kaan lukien tiedot olennaisista tappioista. Sisäisen tai ulkoi
sen riippumattoman tahon, jolla on tarvittava tietämys tar
kastelun suorittamiseksi, on tarkasteltava järjestelmää sään
nöllisesti.
b) operatiivisten riskien arviointijärjestelmä on integroitava tii
viisti laitoksen riskienhallintaprosesseihin. Järjestelmän tuot
tamien tietojen on oltava kiinteä osa prosessia, jolla tarkkail
laan ja valvotaan laitoksen operatiivista riskiprofiilia.
c) laitoksen on otettava käyttöön toimivalle johdolle raportoin
tia koskeva järjestelmä, joka tuottaa operatiivisia riskejä kos
kevia raportteja laitoksen eri toiminnoille. Laitoksella on ol
tava käytössä menettelyt, joilla voidaan toteuttaa johdolle
toimitettavista raporteista saatavien tietojen edellyttämät toi
met.
4 LUKU

1.
Edellä 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut määrälliset vaa
timukset sisältävät 2–6 kohdassa säädetyt vaatimukset, jotka
koskevat prosessia, sisäisiä tietoja, ulkoisia tietoja, skenaarioana
lyysia, liiketoimintaympäristöä ja sisäiseen valvontaan liittyviä
tekijöitä.
2.

Prosessiin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

a) laitoksen on laskettava omien varojen vaatimuksensa siten,
että siihen sisältyy sekä odotettu tappio että odottamaton
tappio, paitsi jos odotettu tappio on otettu riittävän hyvin
huomioon niiden sisäisissä liiketoimintakäytänteissä. Opera
tiivista riskiä mitattaessa on otettava huomioon potentiaaliset
vakavat jakauman ääritapahtumat (tail events) ja täytettävä
luotettavuuden vaatimus, joka vastaa 99,9 prosentin luotta
musväliä yhden vuoden ajanjaksolla;
b) laitoksen operatiivisten riskien mittausjärjestelmään on sisäl
lyttävä 3–6 kohdan mukaiset sisäiset tiedot, ulkoiset tiedot,
skenaarioanalyysi sekä osat, joissa käsitellään liiketoiminta
ympäristöä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Laitoksella on ol
tava käytössä hyvin dokumentoitu menetelmä, jolla painote
taan kyseisten neljän tekijän asemaa laitoksen koko operatii
visten riskien mittausjärjestelmässä;

Kehittynyt mittausmenetelmä
321 artikla
Laadulliset vaatimukset
Edellä 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laadulliset vaatimuk
set ovat seuraavat:

c) laitoksen riskienmittausjärjestelmällä on kuvattava keskeisiä
riskitekijöitä, jotka vaikuttavat tappioestimaattien jakauman
hännän muotoon;

b) laitoksella on oltava riippumaton riskienvalvontatoiminto
operatiivista riskiä varten;

d) laitos voi hyväksyä operatiivisten riskien aiheuttamien tappi
oiden korrelaatiot yksittäisten operatiivisten riskiestimaattien
kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että sen korrelaation
mittaamisessa käyttämät menetelmät ovat vakaita, asian
mukaisesti toteutettuja ja niissä otetaan huomioon korrelaa
tioestimaatteihin liittyvät epävarmuustekijät erityisesti stressi
kausina. Laitoksen on validoitava korrelaatio-oletuksensa
käyttämällä asianmukaisia määrällisiä ja laadullisia menetel
miä;

c) operatiivisen riskin asemasta ja tappiotapahtumista on rapor
toitava laitoksessa säännöllisesti, ja laitoksella on oltava käy
tössä menettelyt, joilla toteutetaan tarvittavat korjaavat toi
met;

e) laitoksen riskienmittausjärjestelmän on oltava sisäisesti joh
donmukainen ja siinä on vältettävä tämän asetuksen muilla
osa-alueilla hyväksyttyjen laadullisten arviointien tai riskien
vähentämismenetelmien kaksinkertainen laskenta.

a) laitoksen sisäinen operatiivisten riskien mittausjärjestelmä on
integroitava tiiviisti sen päivittäin soveltamiin riskienhallin
taprosesseihin;
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Sisäisiin tietoihin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

a) laitoksen on käytettävä sisäisesti muodostettujen operatii
visen riskin arvojensa perustana vähintään viiden vuoden
havaintojaksoa; laitos voi soveltaa kolmen vuoden havainto
jaksoa silloin, kun se ottaa kehittyneen mittausmenetelmän
käyttöön ensi kertaa.

b) laitoksen on pystyttävä kohdistamaan aiempia ajanjaksoja
koskevat sisäiset tappiotietonsa 317 artiklassa määritettyihin
liiketoiminta-alueisiin ja 324 artiklassa määritettyihin tappio
tyyppeihin; sen on annettava pyynnöstä kyseiset tiedot toi
mivaltaisille viranomaisille. Poikkeuksellisissa olosuhteissa lai
tos voi kohdentaa ylimääräiseen liiketoiminta-alueeseen "yh
tiöerät" sellaiset tappiot, jotka vaikuttavat koko laitoksen
toimintaan. Laitoksen on kohdistettava tappiot liiketoimin
ta-alueisiin ja tappiotyyppeihin objektiivisin, dokumentoiduin
perustein. Laitoksen on kirjattava sellaiset operatiivisten ris
kien aiheuttamat tappiot, jotka liittyvät luottoriskeihin ja
jotka on aiemmin sisällytetty sisäisiin luottoriskin tietokan
toihin, operatiivisen riskin tietokantoihin ja nimettävä ne
erikseen. Näihin tappioihin ei saa soveltaa operatiivisen riskin
mukaista omien varojen vaatimusta, edellyttäen että laitoksen
vaaditaan jatkavan niiden kohtelemista luottoriskeinä omien
varojen vaatimusten laskennassa. Laitoksen on sisällytettävä
sellaiset operatiivisten riskien aiheuttamat tappiot, jotka liit
tyvät markkinariskeihin, operatiivista riskiä koskevaan omien
varojen vaatimukseen;

c) laitoksen sisäisten tappiotietojen on oltava kattavia ja niihin
on sisällyttävä relevantteihin alajärjestelmiin ja maantieteelli
siin alueisiin kuuluvat olennaiset toiminnot ja riskit. Laitok
sen on pystyttävä osoittamaan, että tiedoista pois jätetyillä
toiminnoilla tai riskeillä ei ole yksinään eikä yhdistettynä
olennaista vaikutusta riskiestimaattien kokonaisarvoihin. Lai
toksen on määritettävä asianmukaiset minimiraja-arvot sisäi
selle tappiotietojen keräämiselle;

d) tappioiden bruttomäärien lisäksi laitoksen on kerättävä tie
toja tappiotapahtumien ajankohdista, bruttotappioiden palau
tuksista sekä kuvailevia tietoja tappioiden aiheuttajista tai
syistä;

e) laitoksella on oltava käytössä erityiskriteereitä, joilla keskitet
tyyn toimintoon kuuluvasta tapahtumasta tai useampaan lii
ketoiminta-alueeseen kuuluvasta tapahtumasta, sekä ajan
mittaan sattuvista toisiinsa liittyvistä tapahtumista saadut tap
piotiedot luokitellaan liiketoiminta-alueittain.

f) laitoksella on oltava käytössä dokumentoidut prosessit, joilla
arvioidaan aiempia ajanjaksoja koskevien tappiotietojen asi
anmukaisuus mukaan lukien asiantuntija-arvioiden, asteikko
korjausten tai muiden mukautusten mahdollinen käyttö, käy
tön laajuus sekä kyseiseen päätöksentekoon valtuutetut hen
kilöt.

4.

L 176/199

Ulkoisiin tietoihin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

a) laitoksen operatiivisten riskien mittausjärjestelmässä on käy
tettävä asianmukaisia ulkoisia tietoja erityisesti silloin, kun
on syytä olettaa, että luottolaitos on alttiina harvinaisille
mutta potentiaalisesti vakaville tappioille. Laitoksella on ol
tava järjestelmällinen prosessi, jolla määritetään tilanteet,
joissa ulkoisia tietoja on käytettävä, sekä tietojen sisällyttä
misessä mittausjärjestelmään käytettävät menetelmät;

b) laitoksen on tarkasteltava säännöllisesti ulkoisten tietojen
käytön edellytyksiä ja sovellettavia käytänteitä, dokumentoi
tava ne ja annettava ne tietyin väliajoin riippumattoman
tahon tarkasteltavaksi.

5.
Laitoksen on käytettävä ulkoisten tietojen kanssa asiantun
tija-arviosta tehtyä skenaarioanalyysia arvioidessaan vakavien ta
pahtumien aiheuttamia riskejä. Arvioiden asianmukaisuuden
varmistamiseksi laitoksen on validoitava ne ja arvioitava ne uu
delleen vertaamalla niitä toteutuneisiin tappioihin.

6.
Liiketoimintaympäristöön ja sisäiseen valvontaan liittyvien
tekijöiden osalta sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a) laitoksen yritystasolla soveltamissa riskien arviointimenetel
missä on otettava huomioon keskeiset liiketoimintaympäris
töön ja sisäiseen valvontaan liittyvät tekijät, jotka voivat
muuttaa laitoksen operatiivista riskiprofiilia;

b) kunkin valitun tekijän on oltava merkityksellinen riskin ai
heuttaja, ja laitoksen on tukeuduttava valinnassaan kokemuk
seen ja asianomaisia liiketoiminta-alueita koskevaan asiantun
tija-arvioon;

c) laitoksen on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille viran
omaisille riskiestimaattien herkkyys tekijöiden muuttumiselle
ja eri tekijöiden suhteellinen painotus. Sen lisäksi, että laitok
sen riskienmittauskehyksessä otetaan huomioon riskien val
vonnan kehittymisestä johtuvat riskien muutokset, siinä on
otettava huomioon riskien potentiaalinen lisääntyminen, joka
johtuu toimintojen monimutkaistumisesta tai liiketoiminnan
volyymin kasvusta;

d) laitoksen on dokumentoitava riskienmittauskehyksensä, ja
kehystä on tarkasteltava riippumattomasti sekä luottolaitok
sen sisällä että toimivaltaisten viranomaisten toimesta. Lai
toksen on tietyin väliajoin validoitava ja arvioitava uudelleen
prosessit ja niiden tuottamat tulokset vertaamalla niitä sisäi
siin tietoihin toteutuneista tappioista ja relevantteihin ulkoi
siin tietoihin.
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323 artikla
Vakuutusten ja muiden riskinsiirtomekanismien vaikutus
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitos ottaa
huomioon vakuutusten vaikutuksen 2–5 kohdassa asetettujen
edellytysten mukaisesti ja muiden riskinsiirtomekanismien vai
kutuksen, kun laitos voi osoittaa, että ne pienentävät riskiä
huomattavasti.
2.
Vakuutusten tarjoajalla on oltava toimilupa vakuutus- tai
jälleenvakuutuspalvelujen tarjoamiseen ja vakuutuksen tarjoajan
vahinkojen korvauskyvylle on saatu ulkoisen luottoluokituslai
toksen luottoluokitus, jonka EPV katsoo vastaavan vähintään
luottoluokkaa 3 laitosvastuiden riskipainotuksesta annettujen II
osaston 2 lukuun sisältyvien sääntöjen mukaisesti.
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5.
Vakuutuksiin ja muihin riskinsiirtomekanismeihin perus
tuva omien varojen vaatimusten vähentäminen ei saa ylittää
20:tä prosenttia operatiivista riskiä koskevasta omien varojen
vaatimuksesta ennen riskien vähentämismenetelmien huomioon
ottamista.
324 artikla
Tappiotyyppien luokittelu
Edellä 322 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tappio
tyypit ovat seuraavat:
Taulukko 3
Tappiotyypin luokka

Määritelmä

3.
Vakuutuksen ja luottolaitoksen vakuutusjärjestelmän on
täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

Työntekijän/henki
lökunnan väärin
käytökset

a) vakuutussopimuksen alkuperäisen voimassaoloajan on oltava
vähintään yksi vuosi. Laitoksen on tehtävä vakuutussopimuk
siin, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on alle vuosi, asi
anmukaiset arvonleikkaukset, joilla otetaan huomioon sopi
muksen voimassaoloajan väheneminen; sopimuksille, joiden
voimassaoloajasta on jäljellä enintään 90 päivää, on tehtävä
100 prosentin arvonleikkaus;

Tappiot, jotka johtuvat petollisesta tarkoituksesta,
omaisuuden anastuksesta tai kavalluksesta sekä
säännösten, lainsäädännön tai yrityksen toimin
taperiaatteiden kiertämisestä pois lukien diversi
ty/discrimination events -tappiot, joihin liittyy
vähintään yksi sisäinen taho

Ulkopuolisen teke
mät rikokset

Tappiot, jotka johtuvat kolmannen petollisesta
tarkoituksesta, omaisuuden anastuksesta tai ka
valluksesta tai lainsäädännön kiertämisestä

Työolot ja työpai
kan turvallisuus

Tappiot, jotka johtuvat työoloihin, terveyteen tai
turvallisuuteen liittyvien lakien tai sopimusten
vastaisista teoista, henkilövahinkojen korvaa
misesta tai diversity/discrimination events -tap
pioista

Menettelytavoista
aiheutuvat tappiot

Tappiot, jotka johtuvat yksittäisiin asiakkaisiin
kohdistuvien ammatillisten velvoitteiden tahatto
masta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä
(mukaan lukien "fiduciary and suitability requi
rements") tai tuotteen suunnittelusta tai omi
naispiirteistä

Omaisuusvahingot

Luonnonkatastrofien tai muiden tapahtumien ai
heuttamasta omaisuuden menettämisestä tai va
hingoittumisesta aiheutuvat tappiot

Toiminnan keskey
tyminen ja järjestel
mähäiriöt

Toiminnan keskeytymisestä tai järjestelmähäiri
öistä aiheutuvat tappiot

Tuotanto-, toimitusja prosessiongelmat

Tappiot, jotka aiheutuvat liiketoimiin liittyvistä
epäonnistuneista prosesseista tai prosessinhallin
nasta tai ongelmista suhteissa kaupan vastapuo
liin ja myyjiin

b) vakuutussopimuksen irtisanomisajan on oltava vähintään 90
päivää;.
c) vakuutussopimus ei saa sisältää rajoituksia, jotka ovat seura
usta valvontatoimista tai jotka laitoksen tullessa maksukyvyt
tömäksi estävät laitoksen konkurssipesän hoitajaa tai selvitys
miestä perimästä korvauksia laitokselle koituneista vahin
goista tai kuluista lukuun ottamatta tapahtumia, jotka toteu
tuvat laitoksen selvitystilan tai konkurssimenettelyn alkami
sen jälkeen. Toimivaltaisten viranomaisten toimien nojalla
määrätyt sakot ja muut rangaistusseuraamukset voidaan kui
tenkin sulkea vakuutussopimuksen ulkopuolelle;
d) riskin vähentämistä koskevissa laskelmissa vakuutusturva on
otettava huomioon tavalla, joka on läpinäkyvä ja johdonmu
kainen operatiivisen riskipääoman määrittämisessä käytetty
jen tappioiden todellisen todennäköisyyden ja vaikutusten
kanssa;
e) vakuutuksen tarjoajan on oltava kolmas yhteisö. Omavakuu
tuksen (captives) tai sidosyritysten kautta toteutetuissa va
kuutuksissa riskit on siirrettävä riippumattomalle kolman
nelle yhteisölle, joka täyttää 2 kohdassa esitetyt kelpoisuus
ehdot;

IV OSASTO

f) vakuutusten vaikutusten käsittelyssä sovellettavien periaattei
den on oltava asianmukaisia ja dokumentoituja.

MARKKINARISKIÄ KOSKEVAT OMIEN VAROJEN
VAATIMUKSET

4.
Vakuutusten käsittelyssä sovellettavissa menetelmissä on
otettava huomioon kaikki seuraavat tekijät ja tehtävä tarvittavat
vähennykset tai arvonleikkaukset:

1 LUKU

Yleiset säännökset

a) vakuutussopimuksen jäljellä oleva voimassaoloaika, jos se on
alle vuoden;

Konsolidoitujen vaatimusten huomioon ottaminen

b) vakuutuksen irtisanomisaika, jos se on alle vuoden;
c) vakuutuskorvausten maksamisen epävarmuus sekä erot va
kuutussopimusten tarjoamassa turvassa.

325 artikla
1.
Jollei 2 kohdasta muuta johdu, ainoastaan laskiessaan net
topositioita ja omien varojen vaatimuksia tämän osaston mu
kaisesti konsolidoidulla tavalla laitokset voivat kuitata yhden
laitoksen tai yrityksen positioita toisen laitoksen tai yrityksen
positioilla.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Laitokset voivat soveltaa 1 kohtaa ainoastaan toimivaltais
ten viranomaisten luvalla; luvan myöntäminen edellyttää, että
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) omat varat jakautuvat asianmukaisesti ryhmän sisällä;
b) säädännölliset, oikeudelliset tai sopimukselliset puitteet, joissa
laitokset harjoittavat liiketoimintaansa, ovat luonteeltaan sel
laisia, että ne takaavat vastavuoroisen taloudellisen tuen ryh
mässä.
3.
Kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten osalta on vaa
timuksena, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät 2 kohdan
mukaisten edellytysten lisäksi:
a) kyseisille yrityksille on annettu toimilupa kolmannessa maas
sa, ja ne ovat joko luottolaitoksen määritelmän mukaisia
laitoksia tai kolmannen maan virallisesti hyväksyttyjä sijoi
tuspalveluyrityksiä;
b) kyseiset yritykset täyttävät yksittäisenä laitoksena omien va
rojen vaatimukset, jotka vastaavat tässä direktiivissä säädet
tyjä vaatimuksia;
c) kyseisessä kolmannessa maassa ei ole määräyksiä, jotka saat
taisivat vaikuttaa merkittävästi varojen siirtoihin ryhmän si
sällä.
2 LUKU

Positioriskiä koskevat omien varojen vaatimukset
1 Jakso
Yleiset säännökset ja erityiset välineet
326 artikla
Positioriskiä koskevat omien varojen vaatimukset

L 176/201

jossa otetaan huomioon todennäköisyys, että tietty vaihtovelka
kirja vaihdetaan, tai elleivät ne ole asettaneet omien varojen
vaatimusta, joka kattaa vaihdosta mahdollisesti aiheutuvat tap
piot. Tällaisista menetelmistä tai omien varojen vaatimuksista on
ilmoitettava EPV:lle. EPV seuraa tällä alalla noudatettavia käytän
teitä ja laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukai
sesti ohjeita.
3.
Kaikki nettopositiot riippumatta niiden etumerkistä on
ennen niiden yhteenlaskemista muunnettava päivittäin laitoksen
raportointivaluutan määräisiksi vallitsevaan valuuttakurssiin.
328 artikla
Korkofutuurit ja korkotermiinit
1.
Korkofutuureja, korkotermiinejä sekä vieraan pääoman eh
toisten rahoitusvälineiden osto- ja myyntitermiinisitoumuksia
kohdellaan pitkien ja lyhyiden positioiden yhdistelmänä. Siten
korkofutuurin pitkää positiota kohdellaan futuurisopimuksen
toimituspäivänä erääntyvän lainan ja sellaisen sijoituksen yhdis
telmänä, jonka erääntymispäivä on sama kuin kyseisen futuu
risopimuksen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen tai fiktii
visen position erääntymispäivä. Vastaavasti myytyä korkotermii
niä kohdellaan pitkänä positiona, jonka erääntymispäivä on
sama kuin toimituspäivä lisättynä sopimuksen voimassaoloajalla,
ja lyhyenä positiona, jonka erääntymispäivä on sama kuin toi
mituspäivä. Sekä laina että sijoitus sisällytetään 336 artiklassa
esitetyssä taulukossa 1 olevaan ensimmäiseen luokkaan korko
futuurien ja korkotermiinien erityisriskiä koskevan omien varo
jen vaatimuksen laskemiseksi. Vieraan pääoman ehtoisen rahoi
tusvälineen ostotermiinisitoumusta kohdellaan luovutuspäivänä
erääntyvän lainan ja ostotermiinillä hankittavan vieraan pää
oman ehtoisen rahoitusvälineen pitkän position käyvän arvon
yhdistelmänä. Laina sisällytetään 336 artiklassa esitetyn taulu
kon 1 ensimmäiseen luokkaan erityisriskin laskentaa varten ja
vieraan pääoma ehtoinen rahoitusväline kyseisen taulukon asi
anmukaiseen sarakkeeseen.

Laitoksen positioriskiä koskeva omien varojen vaatimus saadaan
laskemalla yhteen yleis- ja erityisriskiä koskevat omien varojen
vaatimukset laitoksen vieraan pääoman ja oman pääoman eh
toisia rahoitusvälineitä koskevien positioiden osalta. Kaupan
käyntivarastoon kuuluvia arvopaperistamispositioita käsitellään
vieraan pääoman ehtoisina rahoitusvälineinä.

2.
Tämän artiklan soveltamiseksi 'pitkällä positiolla' tarkoite
taan positiota, jonka osalta laitos on sitoutunut korkoon, jonka
se saa tiettynä aikana tulevaisuudessa, ja 'lyhyellä positiolla' po
sitiota, jonka osalta laitos on sitoutunut korkoon, jonka se suo
rittaa tiettynä aikana tulevaisuudessa.

327 artikla

329 artikla

Nettouttaminen

Optiot ja optiotodistukset

1.
Se absoluuttisena arvona ilmaistu osuus, jolla laitoksen
pitkät (lyhyet) positiot ylittävät sen lyhyet (pitkät) positiot sa
mojen liikkeeseen laskettujen osakkeiden, vieraan pääoman eh
toisten arvopapereiden ja vaihtovelkakirjojen sekä täysin toisiaan
vastaavien rahoitusfutuurien, optioiden, optiotodistusten ja ka
tettujen optiotodistusten osalta, on kunkin välineen nettoposi
tio. Johdannaissopimusten positiot on nettoposition laskennassa
käsiteltävä 328–330 artiklan mukaisesti. Laitoksen hallussa ole
via, sen omia vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä ei oteta
lukuun laskettaessa 336 artiklassa tarkoitettua erityisriskiin liit
tyvää omien varojen vaatimusta.

1.
Optioita ja optiotodistuksia, jotka koskevat korkoja, vie
raan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, osakkeita, osakeindek
sejä, rahoitusfutuureja, vaihtosopimuksia ja valuuttoja, käsitel
lään tätä lukua sovellettaessa positioina, joiden arvo vastaa op
tion kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen arvoa kerrottuna
sen deltalla. Näin lasketut positiot voidaan nettouttaa kohdeetuutena olevien täysin vastaavien arvopapereiden tai johdan
naisten vastakkaismerkkisten positioiden kanssa. Deltana on
käytettävä kyseisen pörssin deltaa. OTC-optioiden osalta tai sil
loin, kun kyseisen pörssin deltaa ei ole käytettävissä, laitos voi
toimivaltaisten viranomaisten luvalla itse laskea deltan asianmu
kaista mallia käyttäen. Tähän on myönnettävä lupa, jos mallin
avulla voidaan asianmukaisesti estimoida option tai optiotodis
tuksen arvon muutos kohde-etuuden markkinahinnassa tapah
tuviin pieniin muutoksiin nähden.

2.
Vaihtovelkakirjan ja sen kohde-etuutena olevan rahoitus
välineen vastakkaismerkkisen position välistä nettouttamista ei
sallita, elleivät toimivaltaiset viranomaiset valitse menetelmää,
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2.
Laitosten on otettava omien varojen vaatimuksissa riittä
vällä tavalla huomioon muut optioihin liittyvät riskit kuin deltaa
koskevat riskit.

3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ja
määrittelee niissä useita menetelmiä, joiden avulla omien varo
jen vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon muut kuin deltaa
koskevat 2 kohdassa tarkoitetut riskit oikeassa suhteessa laitos
ten optioihin ja optiotodistuksiin liittyvän toiminnan laajuuteen
ja monimuotoisuuteen nähden.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4.
Ennen 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten täytäntöönpa
nostandardien voimaantuloa toimivaltaiset viranomaiset voivat
jatkaa olemassa olevien kansallisten käsittelytapojen soveltamis
ta, jos ne ovat soveltaneet kyseisiä käsittelytapoja ennen 31 päi
vää joulukuuta 2013.
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2.
Laitokset, jotka eivät käytä 1 kohdassa tarkoitettuja mal
leja, voivat pitää täysin nettoutuskelpoisina 328–330 artiklassa
tarkoitettujen johdannaissopimusten kaikkia sellaisia positioita,
jotka täyttävät vähintään seuraavat edellytykset:
a) positioiden arvo on sama ja ne ovat samana valuuttana,
b) viitekorot (vaihtuvakorkoisten positioiden osalta) tai kupon
kikorot (kiinteäkorkoisten positioiden osalta) ovat hyvin lä
hellä toisiaan,
c) seuraava korontarkistusajankohta tai kiinteäkorkoisten posi
tioiden osalta jäljellä oleva maturiteetti noudattaa seuraavia
aikarajoituksia:
i) alle kuukausi: sama päivä;
ii) kuukaudesta vuoteen: seitsemän päivää;
iii) yli vuosi: kolmekymmentä päivää.
332 artikla

330 artikla

Luottojohdannaiset

Vaihtosopimukset

1.
Laskettaessa luottoriskin ottajan (suojan myyjän) yleis- ja
erityisriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta on käytettävä
luottojohdannaissopimuksen nimellisarvoa, ellei toisin mainita.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä virkkeessä säädetään, laitos
voi halutessaan korvata tämän nimellisarvon nimellisarvolla, jo
hon on lisätty kaupankäynnin aloittamisen jälkeen tapahtunut
luottojohdannaisen markkina-arvon muutos nettomääräisenä,
nettomääräinen vähennys suojan myyjän näkökulmasta eli ne
gatiivinen luku. Muita kuin tuottojenvaihtosopimuksia koskevia
erityisriskin johdosta perittäviä maksuja laskettaessa sovelletaan
luottojohdannaissopimuksen maturiteettia eikä referenssiomai
suuden maturiteettia. Positiot määräytyvät seuraavasti:

Vaihtosopimuksia käsitellään korkoriskin suhteen samalla tavoin
kuin taseessa olevia rahoitusvälineitä. Sen vuoksi koronvaihto
sopimusta, jonka perusteella laitokselle maksetaan vaihtuva
korko ja laitos maksaa kiinteän koron, kohdellaan sellaisen vaih
tuvakorkoisen rahoitusvälineen pitkänä positiona, jonka maturi
teetti vastaa seuraavaan korontarkistusajankohtaan jäljellä olevaa
jaksoa, ja sellaisen kiinteäkorkoisen rahoitusvälineen lyhyenä
positiona, jonka maturiteetti on sama kuin itse vaihtosopimuk
sella.

331 artikla
Johdannaissopimusten korkoriski
1.
Laitokset, jotka arvostavat positiot päivittäin markkinahin
taan ja hallitsevat 328–330 artiklan soveltamisalaan kuuluvien
johdannaissopimusten korkoriskiä diskontatun kassavirran pe
rusteella, voivat toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää
herkkyysmalleja (sensitivity models) laskeakseen mainituissa ar
tikloissa tarkoitetut positiot; laitokset voivat käyttää malleja
myös niihin joukkovelkakirjalainoihin, joita lyhennetään erään
tymiseen jäljellä olevan jakson aikana ja joiden pääomaa ei
makseta yhdellä kertaa. Lupa myönnetään edellyttäen, että mal
lin avulla lasketut positiot ovat yhtä herkkiä korkovaihteluille
kuin niitä vastaavat kassavirrat. Herkkyysarvioinnin perustaksi
on otettava korkokäyrältä poimittuun otokseen sisältyvien kor
kojen toisistaan riippumattomat vaihtelut tuottokäyrällä, ja
otoksessa on oltava vähintään yksi herkkyyspiste jokaiselle
339 artiklassa esitettyyn taulukkoon 2 sisältyvälle maturiteetti
luokalle. Positiot on otettava huomioon laskettaessa yleisriskiä
koskevia omien varojen vaatimuksia vieraan pääoman ehtoisten
rahoitusvälineiden osalta.

a) tuottojenvaihtosopimus (total return swap) synnyttää pitkän
position referenssiomaisuuteen liittyvän yleisriskin osalta ja
lyhyen position valtion joukkovelkakirjalainaan liittyvän
yleisriskin osalta maturiteetin vastatessa seuraavaa koronvah
vistamista edeltävää jaksoa; valtion joukkovelkakirjalainaan
sovellettava riskipaino on II osaston 2 luvun mukaisesti nolla
prosenttia. Lisäksi se synnyttää pitkän position referens
siomaisuuteen liittyvän erityisriskin osalta;
b) luottoriskinvaihtosopimus (credit default swap) ei synnytä
positiota yleisriskin osalta. Erityisriskin laskemiseksi laitoksen
on kirjattava synteettinen pitkä positio riskikohteen referens
siomaisuuserän osalta, jollei johdannaisella ole ulkoisen ta
hon antamaa luottoluokitusta ja jollei se vastaa ehdot täyt
tävälle velkaerälle asetettuja edellytyksiä, jolloin kirjataan
pitkä positio johdannaisen osalta. Jos tuote edellyttää palkki
oiden tai korkojen maksamista, nämä kassavirrat on esitet
tävä valtion joukkovelkakirjalainoihin liittyvinä nimellisinä
positioina;
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c) luottoriskin vaihtolaina (single name credit linked note) syn
nyttää korkosopimuksena pitkän position itse lainaan liitty
vän yleisriskin osalta. Erityisriskin laskemiseksi luodaan syn
teettinen pitkä positio riskikohteen referenssiomaisuuserän
osalta. Lisäksi luodaan uusi pitkä positio lainan liikkeeseen
laskijaan liittyvän erityisriskin osalta. Jos luottoriskin vaihto
lainalla on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus ja se
täyttää ehdot täyttävälle velkaerälle asetetut edellytykset, on
kirjattava ainoastaan yksi pitkä positio vaihtolainan erityisris
kin osalta;
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liittyy tiettyyn ajankohtaan sidottu osto-optio yhdistettynä kor
koportaaseen, kyseinen ajankohta katsotaan suojan maturitee
tiksi.
3.
Tämän asetuksen 338 artiklan 1 tai 3 kohdan mukaiset
luottojohdannaiset sisällytetään ainoastaan 338 artiklan 4 koh
dan mukaiseen erityisriskiä koskevan omien varojen vaatimuk
sen määrittämiseen.
333 artikla

d) lainan liikkeeseenlaskijan erityisriskiä koskevan pitkän posi
tion ohella korimuotoinen luottoriskin vaihtolaina, joka suo
jaa referenssiomaisuuserien suhteellisilla painoilla, synnyttää
position kunkin riskikohteen osalta, ja sopimuksen nimelli
nen kokonaisarvo jaetaan positioiden kesken sen mukaan,
mikä on kunkin tiettyyn riskikohteeseen liittyvän vastuun
osuus koko sopimuksen nimellisarvosta. Jos valittavana on
useampi kuin yksi saman riskikohteen referenssiomaisuuserä,
erityisriski määräytyy sen referenssiomaisuuserän mukaan,
jonka riskipainotus on suurin;

Lainatut tai takaisinostosopimuksen perusteella myydyt
arvopaperit
Takaisinostosopimuksen perusteella arvopapereita tai niiden
taattuja omistusoikeuksia luovuttavan osapuolen ja arvopape
rilainauksen yhteydessä lainaksiantajan on otettava kyseiset ar
vopaperit huomioon laskiessaan omien varojen vaatimustaan
tämän luvun mukaisesti edellyttäen, että kyseiset arvopaperit
ovat kaupankäyntivaraston positioita.
2 Jakso

e) ensimmäisen tappion luottojohdannainen synnyttää nimellis
määräisen position kunkin koriin sisältyvän riskikohteen re
ferenssiomaisuuserän osalta. Jos maksuvelvollisuuden laukai
sevan tapahtuman toteutuessa suoritettavan maksun enim
mäismäärä on pienempi kuin tämän kohdan ensimmäisessä
virkkeessä tarkoitetun menetelmän mukainen omien varojen
vaatimus, maksun enimmäismäärää voidaan pitää erityisris
kiä koskevana omien varojen vaatimuksena.

N:nnen tappion luottojohdannainen synnyttää nimellismääräi
sen position kunkin koriin sisältyvän riskikohteen referens
siomaisuuserän osalta lukuun ottamatta n-1-referenssiomaisuus
eriä, joiden erityisriskiä koskeva omien varojen vaatimus on
pienin. Jos maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman toteu
tuessa suoritettavan maksun enimmäismäärä on pienempi kuin
tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun menetel
män mukainen omien varojen vaatimus, maksun enimmäismää
rää voidaan pitää erityisriskiä koskevana omien varojen vaa
timuksena.

Kun n:nnen tappion luottojohdannaisella on ulkopuolisen tahon
antama luottoluokitus, suojan myyjä laskee erityisriskiä koske
van omien varojen vaatimuksen käyttäen johdannaisen luoki
tusta ja soveltaa vastaavia arvopaperistamiseen liittyviä riskipai
noja soveltuvin osin.

Vieraan pääoman ehtoiset
rahoitusvälineet
334 artikla
Vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden
nettopositiot
Nettopositiot on luokiteltava siinä valuutassa, jonka määräisiä
ne ovat, ja omien varojen vaatimus on laskettava yleis- ja eri
tyisriskin osalta erikseen jokaisessa valuutassa.
1 Alajakso
Erityisriski

335 artikla
Nettopositiota koskevan omien varojen vaatimuksen
rajaaminen
Laitos voi rajata vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden
nettoposition osalta erityisriskiä koskevan omien varojen vaa
timuksen maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäis
määrän suuruiseksi. Lyhyiden positioiden osalta tämä raja voi
daan laskea arvonmuutoksena, joka johtuu rahoitusvälineestä tai
tapauksen mukaan siitä, että taustalla oleviin liikkeeseenlaskijoi
hin ei enää liity maksukyvyttömyysriskiä.
336 artikla

2.
Luottoriskin myyjän (suojan ostajan) osalta positiot ovat
suojan myyjän positioihin nähden käänteiset lukuun ottamatta
luottoriskin vaihtolainaa (johon ei liity lyhyttä positiota liikkee
seenlaskijan osalta). Laskettaessa suojan ostajaa koskevaa omien
varojen vaatimusta on käytettävä luottojohdannaissopimuksen
nimellisarvoa. Sen estämättä, mitä ensimmäisessä virkkeessä sää
detään, laitos voi halutessaan korvata tämän nimellisarvon ni
mellisarvolla, johon on lisätty kaupankäynnin aloittamisen jäl
keen tapahtunut luottojohdannaisen markkina-arvon muutos
nettomääräisenä, jolloin nettomääräinen vähennys suojan myy
jän näkökulmasta on negatiivinen luku. Jos luottojohdannaiseen

Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia
rahoitusvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
1.
Laitoksen on jaoteltava kaupankäyntivarastoon liittyvät
327 artiklan mukaisesti lasketut nettopositionsa välineissä, jotka
eivät ole arvopaperistamispositioita, taulukon 1 luokkiin niiden
liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen, ulkoisen tai sisäisen luotto
luokituksen ja jäljellä olevan maturiteetin mukaan, ja kerrottava
ne tämän jälkeen kyseisessä taulukossa esitetyillä painotuksilla.
Sen on laskettava yhteen tämän artiklan soveltamisesta johtuvat
painotetut positionsa (sekä pitkät että lyhyet) erityisriskiä kos
kevan omien varojen vaatimuksensa laskemiseksi.
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Taulukko 1
Luokat

Erityisriskiä koskeva omien varojen
vaatimus

Vieraan pääoman ehtoiset arvo
paperit, joiden riskipaino olisi 0
prosenttia, kun luottoriski laske
taan standardimenetelmän mukai
sesti.

0%

Vieraan pääoman ehtoiset arvo
paperit, joiden riskipaino olisi 20
prosenttia tai 50 prosenttia, kun
luottoriskin ja 4 kohdassa mää
riteltyjen muiden hyväksyttyjen
erien osalta sovelletaan standardi
menetelmää.

0,25 % (lopulliseen erääntymispäi
vään jäljellä oleva maturiteetti on
enintään kuusi kuukautta)
1,00 % (lopulliseen erääntymispäi
vään jäljellä oleva maturiteetti on
yli kuusi kuukautta mutta enintään
24 kuukautta)
1,60 % (lopulliseen erääntymispäi
vään jäljellä oleva maturiteetti on
yli 24 kuukautta)

Vieraan pääoman ehtoiset arvo
paperit, joiden riskipaino olisi
100 prosenttia, kun luottoriski las
ketaan standardimenetelmän mu
kaisesti.

8,00 %

Vieraan pääoman ehtoiset arvo
paperit, joiden riskipaino olisi
150 prosenttia, kun luottoriski las
ketaan standardimenetelmän mu
kaisesti.

12,00 %
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iii) ne on julkisesti noteerattu vähintään yksillä jonkin jäsen
valtion säännellyillä markkinoilla tai kolmannen maan
pörssissä edellyttäen, että kyseinen pörssi on asianomai
sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksy
mä;
b) sellaisten omaisuuserien pitkät ja lyhyet positiot, jotka on
laskenut liikkeeseen laitos, johon sovelletaan tässä asetuk
sessa säädettyjä omien varojen vaatimuksia ja jotka kyseinen
laitos katsoo riittävän likvideiksi ja joiden luottoluokka vas
taa kyseisen laitoksen harkinnan mukaan vähintään taulukon
1 toisella rivillä tarkoitettujen omaisuuserien luottoluokkaa;
c) sellaisten laitosten liikkeeseen laskemat arvopaperit, jotka si
joitettaisiin vähintään vastaavaan luottoluokkaan kuin laitos
vastuiden osalta sovelletun luottoriskin standardimenetelmän
mukainen luottoluokka 2 tai sitä ylemmät luottoluokat ja
joihin sovelletaan tätä asetusta ja direktiiviä 2013/36/EU vas
taavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä.
Edellä olevaa a tai b alakohtaa soveltavilla laitoksilla on oltava
käytössä dokumentoidut menetelmät sen arvioimiseksi, täyttä
vätkö omaisuuserät kyseisissä alakohdissa säädetyt vaatimukset,
ja niiden on ilmoitettava kyseiset menetelmät toimivaltaisille
viranomaisille.
337 artikla
Arvopaperistamisvälineitä koskeva omien varojen vaatimus

2.
Jos laitos soveltaa sisäisten luottoluokitusten menetelmää
(IRB-menetelmää) siihen vastuuryhmään, johon vieraan pää
oman ehtoisen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija kuuluu, riski
painon määräytyminen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sovellet
taessa luottoriskin standardimenetelmää edellyttää, että liikkee
seenlaskijalla on sisäinen luokitus ja että sen PD-luku on enin
tään yhtä suuri kuin asianomaisessa standardimenetelmän mu
kaisessa luottoluokassa.
3.
Kun kyse on joukkovelkakirjalainoista, joiden riskipaino
on 129 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa säädettyä kohtelua sovellet
taessa 10 prosenttia, laitokset voivat laskea niitä koskevan eri
tyisriskin osalta omien varojen vaatimukseksi puolet siitä erityis
riskiä koskevasta omien varojen vaatimuksesta, jota sovelletaan
taulukossa 1 olevaan toiseen luokkaan.
4.

Muihin hyväksyttyihin eriin kuuluvat

a) sellaisten omaisuuserien pitkät ja lyhyet positiot, joille ei ole
saatavilla valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa
luottoluokitusta ja jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytyk
set:

1.
Laitoksen on painotettava kaupankäyntivarastoon kuu
luvien rahoitusvälineiden, jotka ovat arvopaperistamispositioita,
osalta 327 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettavat nettoposi
tionsa seuraavasti:
a) arvopaperistamispositioiden, joihin liittyvä luottoriski laske
taan saman laitoksen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten
erien osalta standardimenetelmän mukaisesti, omien varojen
vaatimus on 8 prosenttia standardimenetelmän mukaisesti
lasketusta riskipainosta, kuten II osaston 5 luvun 3 jaksossa
säädetään;
b) arvopaperistamispositioiden, joihin liittyvä luottoriski laske
taan saman laitoksen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten
erien osalta IRB-menetelmän mukaisesti, omien varojen vaa
timus on 8 prosenttia IRB-menetelmän mukaisesti lasketusta
riskipainosta, kuten II osaston 5 luvun 3 jaksossa säädetään.
2.
Laitos voi soveltaa 262 artiklassa vahvistettua valvontavi
ranomaisen kehittämää arviointimallia, jos se pystyy tuottamaan
PD-estimaatteja, ja tapauksen mukaan käyttää vastuuarvoa ja
LGD:tä parametreina valvontaviranomaisen kehittämässä arvi
ointimallissa niiden vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat ky
seisten parametrien estimointia IRB-menetelmän II osaston 3
luvun mukaisesti.

i) kyseinen laitos katsoo niiden olevan riittävän likvidejä,
ii) laitos katsoo, että niiden luottoluokka vastaa vähintään
taulukon 1 toisella rivillä tarkoitettujen omaisuuserien
luottoluokkaa, ja

Sellainen muu kuin alullepanijalaitos, joka voisi soveltaa kyseistä
menetelmää samaan arvopaperistamispositioon kaupankäyntiva
rastonsa ulkopuolella, saa käyttää menetelmää vain toimivaltais
ten viranomaisten luvalla; lupa myönnetään, jos laitos täyttää
ensimmäisessä alakohdassa säädetyn edellytyksen.
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a) positiot eivät ole uudelleenarvopaperistettuja positioita, arvo
paperistettujen omaisuuserien etuoikeusluokan optioita ei
vätkä mitään muita arvopaperistettujen vastuiden johdannai
sia, jotka eivät tarjoa suhteellista osuutta etuoikeusluokan
tuotosta;

Arviointimallissa käytettävät PD- ja LGD-estimaatit voidaan
vaihtoehtoisesti määrittää myös sellaisen laitoksen soveltamasta
IRC-menetelmästä johdettujen estimaattien perusteella, jolle on
myönnetty lupa käyttää sisäistä mallia vieraan pääoman ehtoi
siin rahoitusvälineisiin liittyvän erityisriskin osalta. Viimeksi mai
nittua vaihtoehtoa voidaan käyttää vain toimivaltaisten viran
omaisten luvalla; lupa myönnetään, jos kyseiset estimaatit täyt
tävät II osaston 3 luvussa määritetyn IRB-menetelmän mukaiset
määrälliset vaatimukset.

b) kaikki referenssivälineet ovat jompaakumpaa seuraavassa
mainittua tyyppiä:

EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukai
sesti ohjeet PD- ja LGD-estimaattien käytöstä silloin, kun esti
maatit perustuvat IRC-menetelmään.

i) yhden kohteen välineet mukaan lukien yhteen riskikoh
teeseen perustuvat luottojohdannaiset, joille on olemassa
likvidit kahdensuuntaiset markkinat;

3.
Jos arvopaperistamispositioihin kohdistuu ylimääräinen
riskipaino 407 artiklan mukaisesti, sovellettava vaatimus on 8
prosenttia kokonaisriskipainosta.

Lukuun ottamatta arvopaperistamispositioita, joita käsitellään
338 artiklan 4 kohdan mukaisesti, laitoksen on laskettava yh
teen tämän artiklan soveltamisesta johtuvat painotetut positi
onsa (sekä pitkät että lyhyet) erityisriskiä koskevan omien varo
jen vaatimuksensa laskemiseksi.

4.
Poiketen siitä, mitä 3 kohdan toisessa alakohdassa sää
detään, laitoksen on 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvänä
siirtymäkautena laskettava erikseen yhteen painotetut pitkät net
topositionsa sekä painotetut lyhyet nettopositionsa. Näistä yh
teenlasketuista määristä suurempi on erityisriskiä koskeva omien
varojen vaatimus. Laitoksen on kuitenkin ilmoitettava kotijäsen
valtion toimivaltaiselle viranomaiselle neljännesvuosittain sekä
painotettujen pitkien positioidensa summa että painotettujen
lyhyiden positioidensa summa jaoteltuna kohde-etuustyypin
mukaan.

5.
Jos perinteisen arvopaperistamisen alullepaneva laitos ei
täytä 243 artiklassa tarkoitettuja merkittävän luottoriskin siirron
ehtoja, sen on tästä arvopaperistamisesta saamiensa arvopape
ristamispositioiden sijasta sisällytettävä tämän artiklan mukai
seen omien varojen vaatimuksen laskentaan arvopaperistetut
vastuut.

Kun synteettisen arvopaperistamisen alullepaneva laitos ei täytä
244 artiklassa tarkoitettuja merkittävän luottoriskin siirron eh
toja, sen on sisällytettävä tämän artiklan mukaiseen omien va
rojen vaatimuksen laskentaan tästä arvopaperistamisesta saadut
arvopaperistetut vastuut, mutta ei arvopaperistetulle salkulle saa
tua luottosuojaa.

338 artikla
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen
vaatimus
1.
Korrelaatiokaupankäyntisalkku käsittää arvopaperistamis
positiot ja n:nnen tappion luottojohdannaiset, jotka täyttävät
seuraavat edellytykset:

ii) näihin referenssiomaisuuseriin luettavat yleisesti kaupan
kohteena olevat indeksit.
Kahdensuuntaisten markkinoiden katsotaan olevan olemassa, jos
on tehty vilpittömässä mielessä itsenäisiä osto- ja myyntitarjo
uksia, niin että viimeisimpään myyntihintaan järkevässä suh
teessa oleva hinta tai senhetkiset vilpittömässä mielessä tehdyt
kilpailukykyiset osto- ja myyntitarjousnoteeraukset voidaan
määritellä yhden päivän aikana ja toimittaa kyseiseen hintaan
suhteellisen lyhyen ajan kuluessa kaupankäyntitavan mukaisesti.
2.
Positiot, jotka viittaavat johonkin seuraavista, eivät saa olla
osa korrelaatiokaupankäyntisalkkua:
a) suojattava vastuu, joka voidaan luokitella laitoksen kaupan
käyntivarastoon kuulumattomiin vastuuryhmiin 'vähittäisvas
tuut' tai 'kiinteistövakuudelliset vastuut' sovellettaessa luotto
riskin standardimenetelmää;
b) erillisyhtiöön kohdistuva saatava, jonka vakuutena on suo
raan tai välillisesti positio, joka ei itse olisi hyväksyttävissä
sisällytettäväksi korrelaatiokaupankäyntisalkkuun 1 kohdan
ja tämän kohdan mukaisesti.
3.
Laitos voi sisällyttää korrelaatiokaupankäyntisalkkuun po
sitioita, jotka eivät ole arvopaperistamispositioita eivätkä n:nnen
tappion luottojohdannaisia, mutta jotka suojaavat tämän kau
pankäyntisalkun muita positioita edellyttäen, että välineelle tai
sen kohde-etuuksille on olemassa 1 kohdan viimeisen alakoh
dan mukaiset likvidit kahdensuuntaiset markkinat.
4.
Laitoksen on määritettävä seuraavista kokonaismääristä
suurempi erityisriskiä koskevaksi omien varojen vaatimukseksi
korrelaatiokaupankäyntisalkun osalta:
a) erityisriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen kokonais
määrä, jota sovelletaan ainoastaan korrelaatiokaupankäyntis
alkun pitkiin nettopositioihin;
b) erityisriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen kokonais
määrä, jota sovelletaan ainoastaan korrelaatiokaupankäyntis
alkun lyhyisiin nettopositioihin.
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3.
Laitoksen on tämän jälkeen laskettava painotettujen pit
kien positioiden summa ja painotettujen lyhyiden positioiden
summa kussakin maturiteettiluokassa. Se osuus tietyn maturi
teettiluokan painotetuista pitkistä positioista, jotka voidaan net
touttaa saman maturiteettiluokan painotettujen lyhyiden positi
oiden kanssa, muodostaa kyseisen luokan nettoutetun painote
tun position, ja nettouttamatta jäänyt pitkä tai lyhyt positio
kyseisen luokan nettouttamatta jääneen painotetun position. Tä
män jälkeen lasketaan kunkin maturiteettiluokan nettoutettu
painotettu kokonaispositio.

2 Alajakso
Yleisriski

339 artikla
Maturiteettipohjainen yleisriskin laskentamenetelmä
1.
Yleisriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemi
seksi kaikki positiot painotetaan niiden maturiteetin perusteella
2 kohdassa selostetulla tavalla, jotta voidaan laskea niiden kat
tamiseksi vaadittava omien varojen määrä. Tätä omien varojen
vaatimusta vähennetään, jos painotetun position kanssa samassa
maturiteettiluokassa on vastakkaismerkkinen painotettu positio.
Vaatimusta vähennetään myös silloin, kun vastakkaismerkkiset
painotetut positiot kuuluvat eri maturiteettiluokkiin, jolloin vä
hennyksen määrä riippuu sekä siitä, kuuluvatko kyseiset positiot
samaan alueeseen, että siitä, mihin alueeseen ne kuuluvat.

4.
Laitoksen on laskettava yhteen maturiteettiluokittain laske
tut nettouttamatta jääneet painotetut pitkät kokonaispositiot
kussakin taulukkoon 2 sisältyvässä alueessa kunkin alueen net
touttamatta jääneen painotetun pitkän kokonaisposition laske
miseksi. Vastaavasti on laskettava yhteen maturiteettiluokittain
lasketut nettouttamatta jääneet painotetut lyhyet kokonaisposi
tiot kussakin alueessa kunkin alueen nettouttamatta jääneen
painotetun lyhyen kokonaisposition laskemiseksi. Se osuus tie
tyn alueen nettouttamatta jääneestä painotetusta pitkästä positi
osta, joka voidaan nettouttaa saman alueen nettouttamatta jää
neen painotetun lyhyen position kanssa, muodostaa kyseisen
alueen nettoutetun painotetun position. Alueen nettouttamatta
jääneen painotetun pitkän tai lyhyen position se osa, jota ei
voida edellä kuvatulla tavalla nettouttaa, muodostaa kyseisen
alueen nettouttamatta jääneen painotetun position.

2.
Laitoksen on kohdistettava nettopositionsa 4 kohdassa
esitetyn taulukon 2 toisessa tai kolmannessa sarakkeessa luetel
tuihin maturiteettiluokkiin. Sen on suoritettava kohdistaminen
jäljellä olevan maturiteetin perusteella kiinteäkorkoisten rahoi
tusvälineiden tapauksessa ja seuraavaan korontarkistusajankoh
taan jäljellä olevan maturiteetin perusteella vaihtuvakorkoisten
rahoitusvälineiden tapauksessa. Laitoksen on myös erotettava ne
vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joihin liittyy vähin
tään 3 prosentin kuponkikorko, niistä, joihin liittyy alle 3 pro
sentin kuponkikorko, ja merkittävä ne taulukon 2 toiseen tai
kolmanteen sarakkeeseen. Kukin positio on tämän jälkeen ker
rottava painotuksella, joka on määritelty kyseiselle maturiteetti
luokalle taulukon 2 neljännessä sarakkeessa.

Taulukko 2
Maturiteettiluokka
Alue

Yksi

Kaksi

Kolme

Painotus
(prosentteina)

Arvioitu koron
muutos
(prosentteina)

Vähintään 3 prosentin
korkokuponki

Alle 3 prosentin korkokuponki

0 ≤ 1 kuukausi

0 ≤ 1 kuukausi

0,00

—

> 1 ≤ 3 kuukautta

> 1 ≤ 3 kuukautta

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 kuukautta

> 3 ≤ 6 kuukautta

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 kuukautta

> 6 ≤ 12 kuukautta

0,70

1,00

> 1 ≤ 2 vuotta

> 1,0 ≤ 1,9 vuotta

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 vuotta

> 1,9 ≤ 2,8 vuotta

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 vuotta

> 2,8 ≤ 3,6 vuotta

2,25

0,75

> 4 ≤ 5 vuotta

> 3,6 ≤ 4,3 vuotta

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 vuotta

> 4,3 ≤ 5,7 vuotta

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 vuotta

> 5,7 ≤ 7,3 vuotta

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 vuotta

> 7,3 ≤ 9,3 vuotta

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 vuotta

> 9,3 ≤ 10,6 vuotta

5,25

0,60

> 20 vuotta

> 10,6 ≤ 12,0 vuotta

6,00

0,60

> 12,0 ≤ 20,0 vuotta

8,00

0,60

> 20 vuotta

12,50

0,60
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5.
Alueiden yksi ja kaksi välinen nettoutettu painotettu po
sitio saadaan laskemalla alueen 1 nettouttamatta jääneestä pai
notetusta pitkästä tai lyhyestä positiosta osuus, joka voidaan
nettouttaa alueen kaksi nettouttamatta jääneen painotetun ly
hyen tai pitkän position kanssa. Sama laskutoimitus suoritetaan
alueeseen kaksi sen nettouttamatta jääneestä painotetusta posi
tiosta jäljelle jääneen osuuden ja alueen kolme nettouttamatta
jääneen painotetun position osalta alueiden kaksi ja kolme vä
lisen nettoutetun painotetun position laskemiseksi.
6.
Laitos voi vaihtaa 5 kohdassa esitetyn laskentajärjestyksen
ja laskea alueiden kaksi ja kolme välisen nettoutetun painotetun
position ennen alueiden yksi ja kaksi välisen vastaavan position
laskemista.
7.
Seuraavaksi määritetään osuus, joka alueessa yksi jäljellä
olevasta nettouttamatta jääneestä painotetusta positiosta voidaan
nettouttaa alueiden kaksi ja kolme välisen nettouttamatta jää
neen painotetun position kanssa alueiden yks ja kolme välisen
nettoutetun painotetun position laskemiseksi.

L 176/207

2.
Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa duraatiopohjai
sessa menetelmässä laitos laskee jokaisen kiinteäkorkoisen, vie
raan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen markkina-arvon perus
teella sen sisäisen koron, joka on kyseisen rahoitusvälineen viit
teellinen diskonttokorko. Vaihtuvakorkoisen rahoitusvälineen ta
pauksessa laitoksen on otettava jokaisen rahoitusvälineen mark
kina-arvo ja laskettava sitten sen tuotto olettaen, että pääoma
erääntyy maksettavaksi seuraavana korontarkistusajankohtana.
3.
Laitoksen on sitten laskettava jokaisen vieraan pääoman
ehtoisen rahoitusvälineen modifioitu duraatio seuraavan lasku
kaavan mukaisesti:
modifioitu duraatio ¼
jossa

D = duraatio laskettuna seuraavan laskukaavan mukaisesti:
M
X

t · Ct
ð1
þ RÞt
D ¼ t¼1
M
X
Ct
t
t¼1 ð1 þ RÞ

8.
Kolmesta 5, 6 ja 7 kohdassa esitetystä erillisestä laskutoi
mituksesta jäljelle jäävät positiot lasketaan yhteen.
jossa
9.
Laitoksen omien varojen vaatimus on seuraavien erien
summa:
a) 10 prosenttia kaikkien maturiteettiluokkien nettoutettujen
painotettujen positioiden summasta;
b) 40 prosenttia alueen yksi nettoutetusta painotetusta positios
ta;
c) 30 prosenttia alueen kaksi nettoutetusta painotetusta positi
osta;
d) 30 prosenttia alueen kolme nettoutetusta painotetusta posi
tiosta;
e) 40 prosenttia alueiden yksi ja kaksi sekä alueiden kaksi ja
kolme välisestä nettoutetusta painotetusta positiosta;

D
1 þ R

R = sisäinen korko
Ct = kassavirta ajankohtana t
M = kokonaismaturiteetti
Modifioidun duraation laskelmaan on tehtävä korjaus niiden
vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta, joihin koh
distuu ennen eräpäivää tapahtuvan maksun riski. EPV antaa
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeita
siitä, miten kyseisiä korjauksia sovelletaan.
4.
Laitoksen on luokiteltava jokainen vieraan pääoman ehtoi
nen rahoitusväline taulukon 3 asianmukaiseen alueeseen. Jokai
nen rahoitusväline on luokiteltava sen modifioidun duraation
perusteella.
Taulukko 3

f) 150 prosenttia alueiden yksi ja kolme välisestä nettoutetusta
painotetusta positiosta;
g) 100 prosenttia jäljelle jääneistä nettouttamattomista painote
tuista positioista.
340 artikla

Modifioitu duraatio
(vuosina)

Arvioitu korko
(muutos
prosentteina)

Yksi

> 0 ≤ 1,0

1,0

Kaksi

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Kolme

> 3,6

0,7

Alue

Duraatiopohjainen yleisriskin laskentamenetelmä
1.
Laitokset voivat käyttää vieraan pääoman ehtoisiin rahoi
tusvälineisiinsä liittyvää yleisriskiä koskevaa omien varojen vaa
timusta laskiessaan duraatiopohjaista laskentamenetelmää
339 artiklassa kuvatun menetelmän sijasta edellyttäen, että ne
käyttävät kyseistä menetelmää johdonmukaisesti.

5.
Laitoksen on laskettava tämän jälkeen jokaisen rahoitusvä
lineen osalta sen duraatiopainotettu positio kertomalla rahoitus
välineen markkina-arvo sen modifioidulla duraatiolla ja kyseistä
modifioitua duraatiota vastaavalla arvioidulla koron muutoksella
(katso taulukon 3 kolmas sarake).
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6.
Laitoksen on laskettava duraatiopainotetut pitkät ja lyhyet
positionsa kussakin alueessa. Se osuus duraatiopainotetuista pit
kistä positioista, joka voidaan kussakin alueessa nettouttaa du
raatiopainotettujen lyhyiden positioiden kanssa, on alueen net
toutettu duraatiopainotettu positio.
Laitoksen on tämän jälkeen laskettava duraatiopainotetut netto
uttamatta jääneet positiot kullekin alueelle. Sitten sen on sovel
lettava 339 artiklan 5–8 kohdassa säädettyä järjestelmää paino
tettuihin nettouttamattomiin positioihin.
7.
Laitoksen omien varojen vaatimus on seuraavien erien
summa:
a) 2 prosenttia kullekin alueelle määritetystä nettoutetusta du
raatiopainotetusta positiosta;
b) 40 prosenttia alueiden yksi ja kaksi sekä alueiden kaksi ja
kolme välisistä nettoutetuista duraatiopainotetuista positiois
ta;
c) 150 prosenttia alueiden yksi ja kolme välisestä nettoutetusta
duraatiopainotetusta positiosta;
d) 100 prosenttia jäljelle jääneistä nettouttamattomista duraa
tiopainotetuista positioista.
3 Jakso
Osakkeet
341 artikla
Oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden nettopositiot
1.
Laitoksen on laskettava erikseen yhteen 327 artiklan mu
kaisesti kaikki pitkät nettopositionsa ja kaikki lyhyet nettoposi
tionsa. Kyseisten kahden luvun absoluuttisten arvojen summa
on laitoksen bruttokokonaispositio.
2.
Laitoksen on laskettava erikseen kunkin markkinan osalta
pitkien nettopositioidensa ja lyhyiden nettopositioidensa sum
mien välinen erotus. Kyseisten erotusten absoluuttisten arvojen
summa on laitoksen nettokokonaispositio.
3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritellään 2 kohdassa tarkoitettu termi 'markkina'.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
342 artikla
Oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriski
Laitoksen on kerrottava bruttokokonaispositionsa 8 prosentilla
erityisriskin kattamiseen liittyvän omien varojen vaatimuksensa
laskemiseksi.
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343 artikla
Oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden yleisriski
Yleisriskin kattamiseen liittyvä omien varojen vaatimus on 8
prosenttia laitoksen nettokokonaispositiosta.
344 artikla
Osakeindeksit
1.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa luetellaan osakeindeksit, joiden osalta voidaan soveltaa
4 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä käsittelytapaa.
EPV toimittaa kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardiluon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
2.
Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten standardien voi
maantuloa laitokset voivat jatkaa 3 ja 4 kohdassa säädetyn kä
sittelytavan soveltamista, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat
soveltaneet kyseistä käsittelytapaa ennen 1 päivää tammikuuta
2014.
3.
Osakeindeksifutuurit ja osakeindeksifutuureihin sekä osa
keindekseihin liittyvien optioiden deltavasta-arvot, jäljempänä
'osakeindeksifutuurit', voidaan jakaa niihin kuuluvien osakkeiden
positioihin. Näitä positioita voidaan käsitellä kyseisten kohdeetuutena olevien osakkeiden positioina ja ne voidaan nettouttaa
kohde-etuutena olevien osakkeiden vastakkaismerkkisten positi
oiden kanssa. Laitosten on ilmoitettava toimivaltaiselle viran
omaiselle tämän käsittelytavan käytöstä.
4.
Jos osakeindeksifutuuria ei jaeta kohde-etuuksiensa positi
oiksi, sitä käsitellään yksittäisenä osakkeena. Tällaisen yksittäisen
osakkeen erityisriski voidaan kuitenkin jättää ottamatta huomi
oon, jos osakeindeksifutuuri on pörssissä kaupankäynnin koh
teena ja se vastaa relevanttia asianmukaisesti hajautettua indek
siä.
4 Jakso
Merkintäsitoumus
345 artikla
Nettopositioiden pienentäminen
1.
Vieraan pääoman ja oman pääoman ehtoisia rahoitusväli
neitä merkittäessä laitos voi soveltaa jäljempänä esitettyä mene
telmää omien varojen vaatimustensa laskemiseksi. Laitoksen on
ensin laskettava nettopositionsa vähentämällä positiot, jotka
koskevat sellaisia viralliseen sopimukseen perustuvia merkintäsi
toumuksia, joita kolmannet osapuolet ovat antaneet tai joissa
alkuperäinen merkitsijä on tehnyt sopimuksen merkinnän koh
teena olevien osakkeiden edelleenlunastuksesta. Toiseksi sen on
pienennettävä nettopositioitaan taulukossa 4 esitetyillä kertoi
milla ja tämän jälkeen laskettava omien varojen vaatimuksensa
käyttämällä merkintäsitoumuksia koskevia pienennettyjä positi
oitaan.
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Taulukko 4
arkipäivä 0:

100 %

arkipäivä 1:

90 %

arkipäivät 2 ja 3:

75 %

arkipäivä 4:

50 %

arkipäivä 5:

25 %
0 %.

arkipäivän 5 jälkeen:

'Arkipäivällä 0' tarkoitetaan sitä arkipäivää, jona laitos sitoutuu
ehdoitta hyväksymään tietyn tunnetun määrän arvopapereita
sovittuun hintaan.
2.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 1
kohdan soveltamisesta.
5 Jakso
Luottojohdannaisilla suojattuihin positi
oihin liittyvät erityisriskin omien varojen
vaatimukset
346 artikla
Vähennys luottojohdannaisin toteutetun suojauksen osalta
1.
Luottojohdannaisin toteutetun suojauksen osalta on
myönnettävä vähennys 2–6 kohdassa esitettyjen periaatteiden
mukaisesti.
2.
Laitosten on käsiteltävä luottojohdannaisen synnyttämää
positiota ja suojattua positiota, jolla on sama nimellismäärä tai
soveltuvin osin nimellinen pääomamäärä, johdannaiseen perus
tuvina keskinäisinä velvoitteina.
3.
Vähennys on myönnettävä täysimääräisenä silloin, kun
johdannaiseen perustuvien keskinäisten velvoitteiden arvot ke
hittyvät aina vastakkaisiin suuntiin ja lähes samassa määrin.
Näin on seuraavissa tapauksissa:
a) molemmat velvoitteet koostuvat täysin samanlaisista rahoi
tusvälineistä;
b) pitkä käteispositio on suojattu tuottojenvaihtosopimuksella
(tai päinvastoin) ja referenssiomaisuus vastaa täysin suojatta
vaa vastuuta (eli käteispositiota). Tuottojenvaihtosopimuksen
maturiteetti voi poiketa suojattavan vastuun maturiteetista.
Edellä mainituissa tapauksissa position kumpaankaan osaan ei
saa soveltaa erityisriskin omien varojen vaatimusta.
4.
Nettoutus on 80 prosenttia silloin, kun johdannaiseen pe
rustuvien keskinäisten velvoitteiden arvot kehittyvät aina vastak
kaisiin suuntiin ja kun kyseisten velvoitteiden välillä vallitsee
täydellinen vastaavuus referenssiomaisuuden, sekä referens
siomaisuuden että luottojohdannaisen maturiteetin ja suojatta
van vastuun valuutan osalta. Lisäksi luottojohdannaissopimuk
sen olennaiset ominaispiirteet eivät saa aiheuttaa sitä, että
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luottojohdannaisen hinnanmuutokset poikkeavat olennaisesti
käteisposition hinnanmuutoksista. Siltä osin kuin riski siirtyy
liiketoimen seurauksena, sovelletaan erityisriskiin 80 prosentin
nettoutusta liiketoimen sen osan osalta, johon liittyvä omien
varojen vaatimus on suurempi, jolloin toisen osan erityisriskin
omien varojen vaatimukset ovat nolla.
5.
Osittaista vähennystä sovelletaan seuraavissa tilanteissa, jos
kyse ei ole 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tapauksista:
a) positio kuuluu 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, mutta
referenssiomaisuus ja suojattava vastuu eivät täysin vastaa
toisiaan. Positiot täyttävät kuitenkin seuraavat edellytykset:
i) referenssiomaisuus on konkurssitilanteessa samassa tai
huonommassa asemassa kuin kohde-etuutena oleva omai
suus;
ii) kohde-etuutena olevan omaisuuden ja referenssiomaisuu
den vastapuoli on sama ja niihin liittyy oikeudellisesti
päteviä ristikkäisiä maksukyvyttömyys- tai erääntymispe
rusteita;
b) positio kuuluu 3 kohdan a alakohdan tai 4 kohdan sovelta
misalaan, mutta luottosuojan ja suojattavan omaisuuden va
luutat tai maturiteetit poikkeavat toisistaan (valuuttapoikkea
mat on sisällytettävä valuuttakurssiriskin omien varojen vaa
timukseen);
c) positio kuuluu 4 kohdan soveltamisalaan, mutta käteisposi
tion omaisuus poikkeaa luottojohdannaisen referenssiomai
suudesta. Suojattava omaisuus luetaan kuitenkin luottojoh
dannaista koskevassa asiakirja-aineistossa riskikohteen rahoi
tusvälineisiin (joilla sopimus voidaan fyysisesti selvittää).
Sen sijaan, että laskettaisiin yhteen liiketoimen kummankin osan
erityisriskin omien varojen vaatimukset, osittaisen vähennyksen
myöntämiseksi sovelletaan suurempaa kyseisistä vaatimuksista.
6.
Kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu 3–5 kohdan
soveltamisalaan, erityisriskin omien varojen vaatimukset laske
taan erikseen positioiden molemmille osille.
347 artikla
Vähennys ensimmäisen tappion luottojohdannaisin ja
n:nnen tappion korista muodostuvin luottojohdannaisin
toteutetun suojauksen osalta
Kun kyseessä ovat ensimmäisen tappion luottojohdannaiset ja
n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaiset, 346 ar
tiklan mukaisesti myönnettävää vähennystä varten sovelletaan
seuraavaa kohtelua:
a) jos laitos hankkii luottojohdannaiseen liittyville useille refe
renssiomaisuuserille luottosuojan sellaisin ehdoin, että ensim
mäinen maksun laiminlyönti varojen joukossa laukaisee
maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukai
seva tapahtuma johtaa sopimuksen purkamiseen, laitos voi
336 artiklassa olevan taulukon 1 mukaisesti nettouttaa sel
laiseen referenssiomaisuuserään liittyvän erityisriskin, johon
sovelletaan alhaisinta erityisriskin prosenttimääräistä vaa
timusta asianomaisten referenssiomaisuuserien joukossa;
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b) jos n:s maksun laiminlyönti vastuiden joukossa laukaisee
luottosuojan mukaisen maksuvelvollisuuden, suojan ostaja
voi nettouttaa erityisriskin vain, jos suoja on hankittu
myös laiminlyönneille 1:stä n-1:een tai kun n-1-laiminlyön
nit ovat jo tapahtuneet. Näissä tapauksissa on noudatettava
ensimmäisen tappion luottojohdannaisille a alakohdassa
määritettyä menetelmää, johon on tehty n:nnen tappion ko
rista muodostuvien luottojohdannaisen edellyttämät muutok
set.
6 Jakso
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien
yritysten omien varojen vaatimukset
348 artikla
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten omien
varojen vaatimukset
1.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevista
osuuksista muodostuviin positioihin sovellettava positioriskin
(erityis- ja yleisriskin) omien varojen vaatimus on 32 prosenttia,
tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän jakson muiden säännös
ten soveltamista. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityk
sissä oleviin positioihin positioriskin (erityis- ja yleisriskin) sekä
valuuttakurssiriskin osalta sovellettava omien varojen vaatimus
on 40 prosenttia, tämän kuitenkaan rajoittamatta 353 artiklan
säännösten ja yhdessä niiden kanssa 352 artiklan 4 kohdassa
esitetyn muutetun kultamääräisen menetelmän sekä artiklan
367 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten soveltamista.
2.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten sijoitusten
nettouttaminen laitoksen hallussa olevien muiden positioiden
kanssa ei ole sallittua, ellei 350 artiklassa toisin mainita.
349 artikla
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat
yleisedellytykset
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin voidaan sovel
taa 350 artiklassa esitettyä menetelmää, jos kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
a) Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen esite tai vas
taava asiakirja sisältää kaikki seuraavat:
i) omaisuuslajit, joihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta
valla yrityksellä on valtuudet sijoittaa;
ii) sovellettaessa sijoitusrajoituksiin perustuvia enimmäisra
joja suhteelliset enimmäisosuudet ja niiden laskentamene
telmät;
iii) jos vipuvaikutuksen hyödyntäminen on sallittua, suurin
sallittu vipuvaikutus;
iv) jos OTC-rahoitusjohdannais- tai takaisinostotransaktioi
den tekeminen tai arvopapereiden lainaksi ottaminen tai
antaminen on sallittua, kyseisestä liiketoiminnasta aiheu
tuvan vastapuoliriskin rajoittamiseksi vahvistetut periaat
teet;
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b) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen toiminnasta
laaditaan puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset, jotta sen
varat ja velat sekä tulot ja liiketoiminnot voidaan arvioida
tarkastelujaksolla;
c) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys tarjoaa osuuden
haltijoille päivittäin mahdollisuuden saada osuutensa tai
osakkeensa lunastetuiksi yrityksen varoista käteistä vastaan;
d) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaan yritykseen tehdyt si
joitukset on erotettu salkunhoitajan varoista;
e) sijoittava laitos suorittaa asianmukaisen yhteistä sijoitustoi
mintaa harjoittavaa yritystä koskevan riskinarvioinnin;
f) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä johtaviin hen
kilöihin kohdistuu direktiivin 2009/65/EY tai vastaavan lain
säädännön mukainen valvonta.
350 artikla
Erityismenetelmät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia
yrityksiä varten
1.
Jos laitoksella on päivittäin käytössään tiedot yhteistä si
joitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksista, se voi ottaa
nämä sijoitukset huomioon laskeakseen positioriskin (yleis- ja
erityisriskin) omien varojen vaatimuksen. Yhteistä sijoitustoi
mintaa harjoittavassa yrityksessä olevista osuuksista muodostu
via positioita kohdellaan sellaisessa menetelmässä yhteistä sijoi
tustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoitusten positioina. Yh
teistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoitusten positi
oita voidaan nettouttaa laitoksen hallussa olevien muiden posi
tioiden kanssa, edellyttäen että laitoksella on hallussaan riittä
västi osakkeita tai osuuksia sijoituskohteita vastaan tapahtuvaa
osakkeiden tai osuuksien lunastusta ja/tai luomista varten.
2.
Laitokset voivat laskea yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta
vissa yrityksissä olevista osuuksista muodostuviin positioihinsa
liittyvän positioriskin (yleis- ja erityisriskin) omien varojen vaa
timukset käyttämällä sellaisia oletettuja positioita, jotka ovat
tarpeen jäljempänä a alakohdassa tarkoitetun ulkoisesti määräy
tyvän indeksin tai osakkeista taikka vieraan pääoman ehtoisista
arvopapereista koostuvan ulkoisesti määräytyvän kiinteän korin
rakenteen ja arvonkehityksen seuraamiseksi, jos seuraavassa lue
tellut edellytykset täyttyvät:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sääntöjenmu
kaisena tehtävänä on seurata ulkoisesti määräytyvän indeksin
tai osakkeista taikka vieraan pääoman ehtoisista arvopape
reista koostuvan ulkoisesti määräytyvän kiinteän korin ra
kennetta tai arvonkehitystä;
b) on selkeästi osoitettavissa, että yhteistä sijoitustoimintaa har
joittavassa yrityksessä olevan osuuden päivittäisten hinnan
muutosten ja sen seuraaman indeksin tai osakkeista taikka
vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista koostuvan korin
päivittäisten hinnanmuutosten välinen korrelaatio on vähin
tään kuuden kuukauden ajan ollut vähintään 0,9.
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3.
Jos laitoksella ei ole päivittäin käytössään tietoja yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen kaikista sijoituksista, se
voi laskea positioriskin (yleis- ja erityisriskin) omien varojen
vaatimukset, jos seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät:
a) oletetaan, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys si
joittaa ensin valtuuksiensa mukaiseen enimmäismäärään asti
sellaisiin omaisuuslajeihin, joilla omien varojen vaatimus on
suurin yleisriskin ja erityisriskin osalta erikseen, ja jatkaa
sitten sijoitusten tekemistä alemman omien varojen vaa
timuksen omaisuuslajeihin, kunnes sijoitusten enimmäis
määrä saavutetaan. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa
yrityksessä olevien osuuksien positiota käsitellään edellä mai
nitun oletuksen mukaisesti muodostetussa positiossa olevana
suorana omistusosuutena;
b) laskiessaan omien varojen vaatimustaan erikseen erityisriskin
ja yleisriskin osalta laitokset ottavat huomioon yhteistä sijoi
tustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien osuuksiensa
positioista vipuvaikutuksen kautta aiheutuvien välillisten vas
tuiden mahdollisen enimmäismäärän siten, että ne kasvatta
vat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä ole
vien osuuksiensa positiota samalla osuudella, jolla yhteissijoi
tusyrityksen sijoituksiin liittyviä vastuita voidaan kyseisen
yrityksen valtuuksien mukaan enintään kasvattaa;
c) jos tämän kohdan mukaisesti määritetty yleis- ja erityisriskin
yhteenlaskettu omien varojen vaatimus on suurempi kuin
348 artiklan 1 kohdassa säädetty vaatimus, se rajataan ky
seisessä kohdassa säädetyn vaatimuksen suuruiseksi.
4.
Laitokset voivat antaa toimeksi seuraavassa mainituille kol
mansille osapuolille laskea ja ilmoittaa tässä luvussa säädettyjen
menetelmien mukaisesti yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa
yrityksissä olevien 1-4 kohdan soveltamisalaan kuuluvien posi
tioidensa positioriskiin liittyvät omien varojen vaatimukset:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen säilytys
yhteisö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava
yritys sijoittaa yksinomaan arvopapereihin ja tallettaa kaikki
arvopaperit tähän säilytysyhteisöön;
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käyttäen – on enemmän kuin 2 prosenttia sen kaikista omista
varoista, laitoksen on laskettava valuuttakurssiriskin omien va
rojen vaatimus. Valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimus
lasketaan kertomalla laitoksen kokonaisnettovaluuttaposition ja
nettokultaposition summa 8 prosentilla raportointivaluutan
määräisenä.
352 artikla
Kokonaisnettovaluuttaposition laskeminen
1.
Laitoksen on ensin laskettava avoin nettopositionsa kussa
kin valuutassa (raportointivaluutta mukaan luettuna) ja kullassa
seuraavien erien (positiivisten ja negatiivisten) summana:
a) nettoavistapositio (eli kaikki omaisuuserät, joista on vähen
netty kaikki velat, mukaan lukien kertyneet korot, kyseisenä
valuuttana tai kullan osalta kultamääräinen nettoavistaposi
tio);
b) nettotermiinipositio eli kaikki valuutta- ja kultatermiinisopi
musten perusteella saatavat määrät, joista on vähennetty ky
seisten sopimusten perusteella maksettavat määrät ja joihin
sisältyvät valuutta- ja kultafutuurit ja valuutanvaihtosopimus
ten pääoma, jota ei ole sisällytetty avistapositioon;
c) peruuttamattomat takuut ja vastaavat rahoitusvälineet, joita
varmasti käytetään ja joiden perusteella tehtäviä suorituksia
ei todennäköisesti saada takaisin;
d) kaikkien valuutta- ja kultaoptioiden nettodeltavasta-arvo tai
deltaperusteinen nettoarvo;
e) muiden optioiden markkina-arvo.
Edellä d alakohdan soveltamiseksi deltana on käytettävä kyseisen
pörssin deltaa. OTC-optioiden osalta tai silloin, kun kyseisen
pörssin deltaa ei ole käytettävissä, laitos voi toimivaltaisten vi
ranomaisten luvalla itse laskea deltan asianmukaista mallia käyt
täen. Tähän on myönnettävä lupa, jos mallin avulla voidaan
asianmukaisesti estimoida option tai optiotodistuksen arvon
muutos kohde-etuuden markkinahinnassa tapahtuviin pieniin
muutoksiin nähden.

b) muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten
osalta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahas
toyhtiö edellyttäen, että kyseinen rahastoyhtiö täyttää 132 ar
tiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyt kriteerit.

Laitos voi sisällyttää mukaan ennakoidut nettotulot ja -menot,
jotka eivät ole vielä kertyneet mutta jotka on jo täysin suojattu,
jos tämä tehdään johdonmukaisesti.

Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava laskelmien paik
kansapitävyys.

Laitos voi jakaa korivaluuttojen nettopositiot koriin sisältyviin
valuuttoihin voimassa olevien kiintiöiden perusteella.

3 LUKU

Valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimukset
351 artikla
Valuuttakurssiriskin kynnysarvo ja painotus
Jos 352 artiklassa esitetyn menetelmän mukaisesti laskettu lai
toksen kokonaisnettovaluuttaposition ja nettokultaposition
summa – mukaan lukien mahdolliset valuutta- ja kultapositiot,
joiden osalta omien varojen vaatimukset lasketaan sisäistä mallia

2.
Sellaiset positiot, joita laitos on ottanut voidakseen suo
jautua vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta va
luuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti,
voidaan toimivaltaisten viranomaisten luvalla jättää ottamatta
huomioon laskettaessa avoimia nettovaluuttapositioita. Tällais
ten positioiden on oltava luonteeltaan rakenteellisia tai sellaisia,
ettei niillä käydä kauppaa, ja vaaditaan erillinen toimivaltaisten
viranomaisten suostumus, jos edellytyksiä niiden poislukemi
seksi muutetaan. Samaa käsittelyä voidaan soveltaa samoin edel
lytyksin laitoksen sellaisiin positioihin, jotka koskevat omien
varojen laskennassa vähennettyjä eriä.
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3.
Laitos voi käyttää nettonykyarvoa laskettaessa kunkin va
luutan ja kullan avointa nettopositiota edellyttäen, että laitos
soveltaa tätä menetelmää johdonmukaisesti.
4.
Kaikkien muiden valuuttojen paitsi raportointivaluutan ly
hyet ja pitkät nettopositiot sekä kullan lyhyt tai pitkä nettopo
sitio muutetaan raportointivaluutan määräisiksi käyttäen avista
kurssia. Tämän jälkeen lasketaan erikseen yhteen lyhyet ja pitkät
positiot, jotta saadaan lyhyiden nettopositioiden ja pitkien net
topositioiden kokonaismäärät. Näistä kokonaismääristä suu
rempi on laitoksen kokonaisnettovaluuttapositio.
5.
Laitosten on otettava omien varojen vaatimuksissa riittä
vällä tavalla huomioon muut optioihin liittyvät riskit kuin deltaa
koskevat riskit.
6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ja
määrittelee niissä menetelmiä, joiden avulla omien varojen vaa
timuksissa voidaan ottaa huomioon muut kuin deltaa koskevat
riskit oikeassa suhteessa laitosten optioihin liittyvän toiminnan
laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten täy
täntöönpanostandardien voimaantuloa toimivaltaiset viranomai
set voivat jatkaa olemassa olevien kansallisten käsittelytapojen
soveltamista, jos ne ovat soveltaneet kyseisiä käsittelytapoja en
nen 31 päivää joulukuuta 2013.
353 artikla
Yhteistä

sijoitustoimintaa
harjoittavien
valuuttakurssiriskit

yritysten

1.
Edellä 352 artiklan soveltamiseksi otetaan yhteistä sijoitus
toimintaa harjoittavien yritysten osalta huomioon yhteistä sijoi
tustoimintaa harjoittavan yrityksen todelliset valuuttapositiot.
2.
Laitokset voivat käyttää seuraavien kolmansien osapuolten
raportoimia, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä
olevia valuuttapositioita koskevia tietoja:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen säilytys
yhteisö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava
yritys sijoittaa yksinomaan arvopapereihin ja tallettaa kaikki
arvopaperit tähän säilytysyhteisöön;
b) muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten
osalta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahas
toyhtiö edellyttäen, että kyseinen rahastoyhtiö täyttää 132 ar
tiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyt kriteerit.
Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava laskelmien paik
kansapitävyys.
3.
Jos laitoksella ei ole käytössään tietoja yhteistä sijoitustoi
mintaa harjoittavassa yrityksessä olevista valuuttapositioista, on
oletettava, että yhteissijoitusyritys on saavuttanut valtuuksiensa
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mukaisen valuuttamääräisten sijoitusten enimmäismäärän, ja lai
tosten on kaupankäyntivarastoon luettavien positioiden osalta
otettava valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimusta laskies
saan huomioon yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityk
sissä olevista positioistaan vipuvaikutuksen kautta aiheutuvien
välillisten vastuiden mahdollinen enimmäismäärä. Tämä tehdään
kasvattamalla yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä
olevaa positiota samalla osuudella, jolla yhteissijoitusyrityksen
sijoituksiin liittyviä vastuita voidaan yhteistä sijoitustoimintaa
harjoittavan yrityksen sijoitusvaltuuksien mukaan enintään kas
vattaa. Edellä esitetyn oletuksen mukaisesti muodostettua yh
teistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen valuuttapositiota
käsitellään erillisenä valuuttana samaan tapaan kuin kultamää
räisiä sijoituksia edellyttäen, että pitkä kokonaispositio lasketaan
yhteen avoimen pitkän kokonaisvaluuttaposition kanssa ja lyhyt
kokonaispositio avoimen lyhyen kokonaisvaluuttaposition kans
sa, kun yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituk
sen suunta tunnetaan. Tällaisia positioita ei saa nettouttaa ennen
laskennan suorittamista.

354 artikla
Läheisesti keskenään korreloivat valuutat
1.
Laitokset voivat täyttää lievemmät omien varojen vaa
timukset keskenään relevanttien läheisesti korreloivien valuutto
jen positioiden kattamiseksi. Kahden valuutan katsotaan korre
loivan läheisesti keskenään ainoastaan, jos päivittäisiä valuutta
kursseja koskevien, viimeksi kuluneelta kolmelta tai viideltä vuo
delta kerättyjen tietojen perusteella laskettu todennäköisyys sille,
että kyseisten valuuttojen samansuuruisista ja vastakkaismerkki
sistä positioista syntyy seuraavien kymmenen arkipäivän aikana
tappio, joka on enintään 4 prosenttia kyseisen nettoutetun po
sition (raportointivaluuttaan arvostetusta) arvosta, on vähintään
99 prosenttia, jos käytetään kolmen vuoden tarkastelujaksoa, ja
95 prosenttia, jos käytetään viiden vuoden tarkastelujaksoa.
Omien varojen vaatimus kahden läheisesti keskenään korreloi
van valuutan nettoutetun position osalta on 4 prosenttia ker
rottuna nettoutetun position arvolla.

2.
Tämän luvun mukaisia vaatimuksia laskiessaan laitokset
voivat jättää huomiotta sellaisten valuuttojen positiot, joita kos
kee valtioiden välinen sitova sopimus, jonka tarkoituksena on
vähentää kyseisen valuutan vaihtelua suhteessa muihin samalla
sopimuksella katettuihin valuuttoihin. Laitosten on laskettava
näiden valuuttojen nettoutetut positiot ja sovellettava niihin
omien varojen vaatimusta, joka on vähintään puolet tällaisessa
valtioiden välisessä sopimuksessa vahvistetusta kyseisten valuut
tojen suurimmasta sallitusta kurssivaihtelusta.

3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, jossa luetellaan valuutat, joiden osalta 1 kohdassa säädetty
kohtelu on käytettävissä.

EPV toimittaa kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardiluon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
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4.
Talous- ja rahaliiton toiseen vaiheeseen osallistuvien jäsen
valtioiden valuuttojen nettoutettuihin positioihin liittyvä omien
varojen vaatimus on 1,6 prosenttia kyseisten nettoutettujen po
sitioiden arvosta.
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2.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille,
kun ne soveltavat 1 kohdan mukaista vaihtoehtoa.

357 artikla
5.
Ainoastaan tässä artiklassa tarkoitettujen valuuttojen net
touttamatta jääneet positiot sisällytetään avoimeen kokonaisnet
topositioon 352 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6.
Jos päivittäisiä valuuttakursseja koskevat, viimeksi kulu
neelta kolmelta tai viideltä vuodelta kerätyt tiedot – valuuttapa
rin samansuuruisista ja vastakkaismerkkisistä positioista seuraa
vien kymmenen arkipäivän aikana – osoittavat, että nämä kaksi
valuuttaa korreloivat täysin positiivisesti keskenään ja laitoksen
osto- ja myyntitarjousten ero kyseisten transaktioiden osalta on
aina nolla, laitos voi sen osalta toimivaltaisen viranomaisen
nimenomaisella luvalla soveltaa 0 prosentin omien varojen vaa
timusta vuoden 2017 loppuun saakka.

4 LUKU

Hyödykeriskien omien varojen vaatimukset

Hyödykepositiot
1.
Kaikki hyödykepositiot tai hyödykejohdannaispositiot il
maistaan käyttäen hyödykkeiden vakiomittayksikköä. Kunkin
hyödykkeen spot-hinta ilmaistaan raportointivaluuttana.

2.
Kulta- tai kultajohdannaispositioista katsotaan aiheutuvan
valuuttakurssiriski, ja niiden hyödykeriski lasketaan tapauksen
mukaan 3 luvun tai 5 luvun mukaisesti.

3.
Yksittäisen hyödykkeen nettopositiolla tarkoitetaan 360 ar
tiklan 1 kohdassa laitoksen sellaisten pitkien ja lyhyiden positi
oiden erotusta, jotka koskevat samaa hyödykettä ja samanlaisia
hyödykkeisiin perustuvia futuureja, optioita ja optiotodistuksia.
Johdannaissopimuksia käsitellään 358 artiklan mukaisesti koh
de-etuutena olevan hyödykkeen positioina.

355 artikla
Menetelmän valinta hyödykeriskejä varten
Laitosten on laskettava hyödykeriskien omien varojen vaatimus
jollakin 359, 360 tai 361 artiklassa säädetyllä menetelmällä,
jollei 356–358 artiklan säännöksistä muuta johdu.

356 artikla

4.
Hyödykeposition laskemiseksi seuraavia positioita käsitel
lään saman hyödykkeen positioina:

a) hyödykkeiden eri alaryhmien positiot, jos alaryhmät ovat
toimitettaessa keskenään vaihtokelpoisia;

Liitännäinen hyödykekauppa
1.
Liitännäistä maataloushyödykekauppaa harjoittavat laitok
set voivat määrittää omien varojen vaatimukset fyysisen hyödy
kevarastonsa osalta kunkin vuoden lopussa seuraavaksi vuodek
si, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

b) samankaltaisten hyödykkeiden positiot, jos kyseiset hyödyk
keet ovat toisensa läheisesti korvaavia ja jos hintojen muu
tosten väliseksi korrelaatioksi voidaan selvästi osoittaa vähin
tään 0,9 vähintään yhden vuoden ajalta.

a) laitoksella on kaiken aikaa vuoden aikana hallussaan kyseistä
riskiä varten omat varat, jotka eivät alita varovaista arviota
kyseiseen riskiin liittyvästä keskimääräisestä omien varojen
vaatimuksesta seuraavaksi vuodeksi;

358 artikla

b) laitos tekee varovaisen arvion a alakohdan mukaisesti laske
tun arvon ennakoidusta volatiliteetista;

c) laitoksen keskimääräinen kyseiseen riskiin liittyvä omien va
rojen vaatimus ei ylitä 5:tä prosenttia sen omista varoista tai
yhtä miljoonaa euroa ja, ottaen huomioon b alakohdan mu
kaisesti arvioitu volatiliteetti, omien varojen vaatimuksen en
nakoitu korkein taso ei ylitä 6,5:tä prosenttia sen omista
varoista;

d) laitos seuraa jatkuvasti, vastaavatko a ja b alakohdan mukai
sesti tehdyt arviot edelleen todellisuutta.

Erityisrahoitusvälineet
1.
Hyödykefutuurit ja yksittäisten hyödykkeiden osto- ja
myyntitermiinit otetaan mittausjärjestelmässä huomioon käyt
täen hyödykkeen vakiomittayksikkönä ilmaistuja nimellismääriä
ja erääntymispäivän mukaista maturiteettia.

2.
Hyödykkeisiin perustuvia vaihtosopimuksia, joiden nojalla
toinen osapuoli maksaa kiinteää hintaa ja toinen käypää mark
kinahintaa, käsitellään sopimuksen nimellismäärän suuruisena
positiosarjana, jossa soveltuvin osin kukin positio vastaa kutakin
vaihtosopimuksen maksua ja sijoittuu sen mukaisesti 359 artik
lan 1 kohdan mukaisiin maturiteettiluokkiin. Positiot ovat pitkiä
positioita, jos laitos maksaa kiinteän hinnan ja saa vaihtuvan
hinnan, ja lyhyitä positioita, jos laitos saa kiinteän hinnan ja
maksaa vaihtuvan hinnan. Hyödykkeisiin perustuvat vaihtosopi
mukset, joissa vaihto koskee eri hyödykkeitä, ilmoitetaan matu
riteettipohjaisen menetelmän asianomaisessa taulukossa.
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3.
Hyödykkeitä tai hyödykejohdannaisia koskevia optioita ja
optiotodistuksia käsitellään tätä lukua sovellettaessa positioina,
joiden arvo vastaa option kohde-etuuden arvoa kerrottuna del
talla. Nämä positiot voidaan nettouttaa sellaisten vastakkais
merkkisten positioiden kanssa, joissa kohde-etuutena on täysin
samanlainen hyödyke tai hyödykejohdannainen. Deltana on
käytettävä kyseisen pörssin deltaa. OTC-optioiden osalta tai sil
loin, kun kyseisen pörssin deltaa ei ole käytettävissä, laitos voi
toimivaltaisten viranomaisten luvalla itse laskea deltan asianmu
kaista mallia käyttäen. Tähän on myönnettävä lupa, jos mallin
avulla voidaan asianmukaisesti estimoida option tai optiotodis
tuksen arvon muutos kohde-etuuden markkinahinnassa tapah
tuviin pieniin muutoksiin nähden.
Laitosten on otettava omien varojen vaatimuksissa riittävällä
tavalla huomioon muut optioihin liittyvät riskit kuin deltaa
koskevat riskit.
4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ja
määrittelee niissä menetelmiä, joiden avulla omien varojen vaa
timuksissa voidaan ottaa huomioon muut kuin deltaa koskevat
riskit oikeassa suhteessa laitosten optioihin liittyvän toiminnan
laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten täy
täntöönpanostandardien voimaantuloa toimivaltaiset viranomai
set voivat jatkaa olemassa olevan kansallisten käsittelytapojen
soveltamista, jos ne ovat soveltaneet kyseisiä käsittelytapoja en
nen 31 päivää joulukuuta 2013.
5.
Jos laitos on jokin seuraavista, sen on sisällytettävä asian
omaiset hyödykkeet hyödykeriskin omien varojen vaatimuksen
laskelmaan:
a) takaisinostosopimuksen perusteella hyödykkeitä tai niiden
omistusoikeutta koskevia taattuja oikeuksia luovuttava osa
puoli;
b) hyödykkeiden lainaksi antamista koskevan sopimuksen mu
kainen hyödykkeiden lainaksiantaja.
359 artikla
Maturiteettipohjainen menetelmä
1.
Laitoksen on käytettävä jokaisesta hyödykkeestä erillistä
maturiteettitaulukkoa taulukon 1 mukaisesti. Kaikki yhtä hyö
dykettä koskevat positiot on jaoteltava asianmukaisiin maturi
teettiluokkiin. Fyysiset varastot on merkittävä ensimmäiseen ma
turiteettiluokkaan nollasta enintään yhteen kuukauteen.
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Taulukko 1
Maturiteettiluokka
(1)

Perusriskikerroin (%)
(2)

0 ≤ 1 kuukausi

1,50

> 1 ≤ 3 kuukautta

1,50

> 3 ≤ 6 kuukautta

1,50

> 6 ≤ 12 kuukautta

1,50

> 1 ≤ 2 vuotta

1,50

> 2 ≤ 3 vuotta

1,50

> 3 vuotta

1,50

2.
Positiot, jotka ovat saman hyödykkeen positioita, voidaan
nettouttaa keskenään ja merkitä asianmukaisiin maturiteettiluok
kiin nettomääräisinä seuraavien positioiden osalta:

a) samana päivänä erääntyviä sopimuksia koskevat positiot;

b) kymmenen päivän sisällä toisistaan erääntyviä sopimuksia
koskevat positiot, jos sopimuksilla käydään kauppaa markki
noilla, joilla on päivittäiset toimituspäivät.

3.
Tämän jälkeen laitoksen on laskettava pitkien positioiden
summa ja lyhyiden positioiden summa jokaisessa maturiteetti
luokassa. Se pitkien positioiden osuus, joka voidaan kussakin
maturiteettiluokassa nettouttaa lyhyiden positioiden kanssa, on
kyseisen maturiteettiluokan nettoutettu positio. Jäljelle jäänyt
pitkä tai lyhyt positio on kyseisen maturiteettiluokan nettoutta
matta jäänyt positio.

4.
Se osuus maturiteettiluokan nettouttamatta jääneestä pit
kästä positiosta, joka voidaan nettouttaa jonkin taulukossa jäl
jempänä olevan maturiteettiluokan nettouttamatta jääneen ly
hyen position kanssa, tai päinvastoin, on kahden maturiteetti
luokan välinen nettoutettu positio. Nettouttamatta jääneen pit
kän tai lyhyen position osuus, jota ei voida edellä esitetyllä
tavalla nettouttaa, on nettouttamatta jäänyt positio.

5.
Laitoksen omien varojen vaatimus lasketaan kunkin hyö
dykkeen osalta asianmukaisen maturiteettitaulukon perusteella
seuraavien erien summana:

a) nettoutettujen pitkien ja lyhyiden positioiden summa kerrot
tuna taulukon 1 sarakkeessa 2 kullekin maturiteettiluokalle
määrätyllä perusriskikertoimella ja hyödykkeen spot-hinnalla;

b) kahden maturiteettiluokan välinen nettoutettu positio kulta
kin maturiteettiluokalta, johon on siirretty nettouttamatta
jäänyt osuus positiosta, kerrottuna 0,6 prosentilla (luokkien
välinen kerroin) ja hyödykkeen spot-hinnalla;
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c) jäljelle jääneet nettouttamatta olevat positiot kerrottuna 15
prosentilla (avoimen position kerroin) ja hyödykkeen spothinnalla.
6.
Laitoksen omien varojen kokonaisvaatimus hyödykeriskin
osalta lasketaan jokaisen hyödykkeen osalta 5 kohdan mukai
sesti laskettujen omien varojen vaatimusten summana.

L 176/215

5 LUKU

Sisäisten mallien käyttö omien varojen vaatimusten laskemi
seksi
1 Jakso
Lupa sisäisten mallien käyttöön ja omien
varojen vaatimukset
362 artikla

360 artikla

Erityisriski ja yleisriski

Yksinkertaistettu menetelmä
1.
Laitoksen omien varojen vaatimus lasketaan kunkin hyö
dykkeen osalta seuraavien erien summana:
a) 15 prosenttia hyödykettä koskevasta pitkästä tai lyhyestä
nettopositiosta kerrottuna hyödykkeen spot-hinnalla;
b) 3 prosenttia hyödykettä koskevasta lyhyiden ja pitkien posi
tioiden summana lasketusta bruttopositiosta kerrottuna hyö
dykkeen spot-hinnalla.
2.
Laitoksen omien varojen kokonaisvaatimus hyödykeriskin
osalta lasketaan jokaisen hyödykkeen osalta 1 kohdan mukai
sesti laskettujen omien varojen vaatimusten summana.

Kaupankäynnin kohteena olevan vieraan pääoman ehtoisen ra
hoitusvälineen tai oman pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tai
tällaista rahoitusvälinettä koskevan johdannaisen positioriski
voidaan jakaa kahteen osatekijään tämän luvun soveltamiseksi.
Ensimmäinen osatekijä on erityisriski, eli kyseisen rahoitusväli
neen hinnanmuutosriski, johon vaikuttavat rahoitusvälineen liik
keeseenlaskijaan tai, johdannaisen ollessa kyseessä, johdannaisen
kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan liit
tyvät seikat. Toinen osatekijä on yleisriski, joka on kyseisen
rahoitusvälineen hinnanmuutosriski, joka syntyy korkotason
vaihteluista (kun kyseessä ovat kaupankäynnin kohteena olevat
vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet tai niitä koskevat joh
dannaiset) tai osakemarkkinoiden yleisestä muutoksesta, joka ei
johdu yksittäisten arvopapereiden ominaispiirteistä (kun ky
seessä ovat osakkeet tai niitä koskevat johdannaiset).
363 artikla

361 artikla

Lupa sisäisten mallien käyttöön

Laajennettu maturiteettipohjainen menetelmä
Laitokset voivat käyttää seuraavassa taulukossa 2 esitettyjä pe
rusriski-, luokkien välisiä ja avoimen position minimikertoimia
359 artiklassa esitettyjen sijasta edellyttäen, että
a) laitokset käyvät huomattavaa hyödykekauppaa;

1.
Todettuaan, että laitos täyttää soveltuvin osin 2, 3 ja 4
jakson vaatimukset, toimivaltaisten viranomaisten on annettava
laitoksille lupa laskea omien varojen vaatimuksensa yhden tai
useamman seuraavassa mainitun riskiluokan osalta käyttäen si
säisiä mallejaan 2–4 luvussa esitettyjen menetelmien sijasta tai
niihin yhdistettynä:

b) laitoksilla on asianmukaisesti hajautettu kaupankäyntisalkku
hyödykkeitä varten;

a) oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden yleisriski;

c) laitokset eivät vielä voi käyttää sisäisiä malleja hyödykeriskin
omien varojen vaatimuksensa laskemiseen.

b) oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriski;
c) vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden yleisriski;

Taulukko 2
MaatalousJalometallit
Perusmetallit hyödykkeet
(paitsi kulta)
(softs)

Muut, ml.
energiatuot
teet

Perusriski-kerroin
(%)

1,0

1,2

1,5

1,5

Luokkien välinen
kerroin (%)

0,3

0,5

0,6

0,6

8

10

12

15

Avoimen position
kerroin (%)

Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille tämän
artiklan käytöstä ja esitettävä samalla näyttö toimistaan, joiden
tarkoituksena on ottaa käyttöön sisäinen malli hyödykeriskin
omien varojen vaatimuksen laskemista varten.

d) vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriski;
e) valuuttakurssiriski;
f) hyödykeriski.
2.
Niissä riskiluokissa, joissa laitokselle ei ole myönnetty 1
kohdassa tarkoitettua lupaa käyttää sisäisiä malleja, laitoksen on
edelleen laskettava omien varojen vaatimukset soveltuvin osin 2,
3 ja 4 luvun mukaisesti. Sisäisten mallien käyttöön vaaditaan
toimivaltaisten viranomaisten lupa kunkin riskiluokan osalta, ja
lupa myönnetään vain, jos sisäinen malli kattaa merkittävän
osuuden tietyn riskiluokan positioista.
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3.
Niiden sisäisten mallien, joita laitos on saanut luvan käyt
tää, käytön olennaisiin muutoksiin ja käytön laajentamiseen
(erityisesti uusiin riskiluokkiin) ja stressitestatun todennäköisen
tappioluvun (value-at-risk, VaR) ensimmäiseen laskemiseen
365 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditaan erillinen lupa toi
mivaltaiselta viranomaiselta.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikista
muista niiden sisäisten mallien, joita laitos on saanut luvan
käyttää, käytön laajentamisista ja muutoksista.
4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:
a) sisäisten mallien käytön laajennusten ja muutosten olennai
suuden arviointiin sovellettavat edellytykset;
b) arviointimenetelmät, joita noudattaen toimivaltaiset viran
omaiset voivat myöntää laitoksille luvan käyttää sisäisiä mal
leja;
c) edellytykset, joiden perusteella sisäisen mallin kattamien po
sitioiden osuus jossakin riskiluokassa katsotaan 2 kohdan
mukaisesti merkittäväksi.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

27.6.2013

i) jäljempänä 365 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettu
tuorein saatavilla oleva laitoksen stressitestattu todennä
köinen tappioluku (sVaRt-1); ja

ii) jäljempänä 365 artiklan 2 kohdassa määritetyllä tavalla ja
tiheydellä laskettujen stressitestattujen todennäköisten
tappiolukujen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä
(sVaRavg), kerrottuna kertoimella (ms) 366 artiklan mukai
sesti.

2.
Laitosten, jotka käyttävät sisäistä mallia omien varojen
vaatimuksen laskemiseen vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvä
lineiden erityisriskin osalta, on täytettävä omien varojen lisävaa
timus, joka on ilmaistu a ja b alakohdan summana seuraavasti:

a) edellä 337 ja 338 artiklan mukaisesti laskettu omien varojen
vaatimus kaupankäyntivarastoon kuuluvien arvopaperista
mispositioiden ja n:nnen tappion luottojohdannaisten erityis
riskin osalta lukuun ottamatta niitä, jotka on sisällytetty
omien varojen vaatimukseen korrelaatiokaupankäyntisalkun
erityisriskin osalta 5 jakson mukaisesti, ja soveltuvin osin
erityisriskin omien varojen vaatimus 2 luvun 6 jakson mu
kaisesti sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yri
tyksissä olevista osuuksista muodostuvien positioiden osalta,
joiden osalta 350 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaiset edelly
tykset eivät täyty;

b) suurempi seuraavista:

i) jäljempänä 3 jakson mukaisesti laskettu laitoksen viimei
sin maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäris
kin kasvua kuvaava luku;

364 artikla
Omien varojen vaatimukset käytettäessä sisäisiä malleja
1.
Riskiluokissa, joissa laitokselle ei ole myönnetty lupaa
käyttää sisäistä mallia, 2, 3 ja 4 luvun mukaisesti laskettujen
omien varojen vaatimusten lisäksi kunkin sisäistä mallia käyttä
vän laitoksen on noudatettava omien varojen vaatimusta, joka
on ilmaistu a ja b alakohdan summana seuraavasti:

ii) kyseisen luvun keskiarvo 12 edellisen viikon ajalta.

3.
Laitokset, joilla on 338 artiklan 1–3 kohdan vaatimusten
mukainen korrelaatiokaupankäyntisalkku, voivat täyttää omien
varojen vaatimuksen 338 artiklan 4 kohdan sijasta 377 artiklan
perusteella. Tällöin se vastaa suurinta seuraavista:

a) suurempi seuraavista arvoista:
i) jäljempänä 365 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettu
laitoksen edellisen päivän todennäköinen tappioluku
(VaRt-1);

a) jäljempänä 5 jakson mukaisesti laskettu viimeisin korrelaa
tiokaupankäyntisalkun riskiä kuvaava luku;

b) kyseisen luvun keskiarvo 12 edellisen viikon ajalta;
ii) jäljempänä 365 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettujen
päivittäisten todennäköisten tappiolukujen keskiarvo edel
täviltä 60 pankkipäivältä (VaRavg) kerrottuna kertoimella
(mc) 366 artiklan mukaisesti;
b) suurempi seuraavista arvoista:

c) kahdeksan prosenttia siitä omien varojen vaatimuksesta, joka
a alakohdassa tarkoitetun viimeisimmän riskiluvun laskemi
sen ajankohtana laskettaisiin 338 artiklan 4 kohdan mukai
sesti kaikkien korrelaatiokaupankäyntisalkun sisäiseen malliin
sisältyvien positioiden osalta.
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2 Jakso

Taulukko 1

Yleiset vaatimukset
365 artikla
VaR-luvun ja stressitestatun VaR-luvun laskeminen
1.
Edellä 364 artiklassa tarkoitettua todennäköistä tappiolu
kua eli VaR-lukua koskevassa laskelmassa on noudatettava seu
raavia vaatimuksia:

a) VaR-luku lasketaan päivittäin;

b) 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli;

c) kymmenen päivän hallussapitoaika;

d) vähintään yhden vuoden mittainen toteutunut havaintojakso
lukuun ottamatta tapauksia, joissa lyhyempi havaintojakso
on oikeutettu hintojen volatiliteetin merkittävän lisääntymi
sen vuoksi;

e) tietojen päivittäminen vähintään kuukausittain.

Laitos voi käyttää VaR-lukuja, jotka on laskettu kymmentä päi
vää lyhyempien pitoaikojen mukaan, skaalaamalla ne ylöspäin
kymmeneen päivään käyttäen asianmukaista menetelmää, jota
arvioidaan säännöllisesti.

2.
Laitoksen on lisäksi laskettava vähintään viikoittain nykyi
sen salkun 'stressitestattu VaR-luku' ensimmäisessä kohdassa
esitettyjen vaatimusten mukaisesti siten, että VaR-lukua koske
van mallin aiempien ajanjaksojen tiedot on kalibroitu sellaisen
12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa,
jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoi
tusmarkkinoiden ongelmia. Laitoksen on vähintään vuosittain
tarkistettava kyseiset aiempia ajanjaksoja koskevat tiedot ja il
moitettava tarkistamisen tulos toimivaltaisille viranomaisille.
EPV seuraa stressitestatun VaR-luvun laskemisessa noudatettavia
käytänteitä ja laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan
mukaisesti ohjeita kyseisistä käytänteistä.

366 artikla

Ylitysten lukumäärä

Lisäkerroin

alle 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 tai enemmän

1,00

3.
Laitosten on laskettava päivittäiset ylitykset käyttämällä
kaupankäyntisalkun oletettuun ja todelliseen arvonmuutokseen
perustuvaa toteutumatestausta. Ylitys on kaupankäyntisalkun ar
vossa yhden päivän aikana tapahtunut muutos, joka ylittää lai
toksen mallin avulla lasketun vastaavan yhden päivän VaR-lu
vun. Lisäkertoimen määrittämiseksi ylitysten lukumäärä on ar
vioitava vähintään neljännesvuosittain ja sen on oltava yhtä
suuri kuin kaupankäyntisalkun oletetun ja todellisen arvonmuu
toksen mukaisista ylityksistä suuremman määrä.

Kaupankäyntisalkun arvon oletettujen muutosten toteutumates
taus perustuu kaupankäyntisalkun päivän päätösarvon ja seuraa
van päivän päätösarvon vertailuun, olettaen, että positiot pysy
vät muuttumattomina.

Kaupankäyntisalkun arvon todellisten muutosten toteutumates
taus perustuu kaupankäyntisalkun päivän päätösarvon ja seuraa
van päivän todellisen päätösarvon vertailuun, pois lukien mak
sut, välityspalkkiot ja nettokorkotulo.

4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat yksittäisissä tapauksissa
rajoittaa lisäkertoimen oletetun arvonmuutoksen mukaisista yli
tyksistä johtuvaan arvoon, jos todellisen arvonmuutoksen mu
kaisten ylitysten lukumäärä ei johdu sisäisen mallin puutteista.

5.
Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat jatkuvasti valvoa
kertoimien asianmukaisuutta, laitosten on ilmoitettava vii
pymättä ja joka tapauksessa viiden työpäivän kuluessa toimival
taisille viranomaisille ylityksistä, jotka ne ovat havainneet toteu
tumatestiohjelmallaan.

Lakisääteinen toteutumatestaus ja kertoimet
1.
Edellä 365 artiklassa tarkoitettujen laskelmien tulokset on
kerrottava kertoimilla (mc) ja (ms).
2.
Kunakin kertoimena (mc) ja (ms) on vähintään 3, johon on
lisätty 0:n ja 1:n välillä oleva lisäkerroin taulukon 1 mukaisesti.
Lisäkertoimen suuruus riippuu 250:n viimeksi kuluneen pank
kipäivän ajalta tehdyissä, VaR-lukuja koskevissa 365 artiklan 1
kohdan mukaisissa toteutumatestauksissa havaittujen ylitysten
lukumäärästä.

367 artikla
Riskien mittaamista koskevat vaatimukset
1.
Positioriskin, valuuttakurssiriskin tai hyödykeriskin pää
omavaatimusten laskemiseen käytettävän sisäisen mallin ja kor
relaatiokaupankäynnin sisäisen mallin on täytettävä kaikki seu
raavat vaatimukset:

a) mallin on mitattava tarkasti kaikki olennaiset hintariskit;
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b) mallin on katettava riittävä määrä riskitekijöitä riippuen lai
toksen toiminnan laajuudesta kyseessä olevilla markkinoilla.
Jos riskitekijä on sisällytetty laitoksen hinnoittelumalliin
mutta ei riskienmittausmalliin, laitoksen on pystyttävä perus
telemaan sen pois jättäminen riskienmittausmallista toimival
taista viranomaista tyydyttävällä tavalla. Riskienmittausmal
lissa on käsiteltävä optioiden ja muiden tuotteiden epälineaa
risuuksia, korrelaatioriskejä ja hintojen erkanemisriskiä (ba
sis-riskiä). Jos riskitekijöistä käytetään arvioita, niillä on pitä
nyt todistetusti pystyä hyväksyttävällä tarkkuudella määrittä
mään hallussa olevaan positioon liittyviä riskejä.

2.
Positioriskin, valuuttakurssiriskin tai hyödykeriskin pää
omavaatimusten laskemiseen käytettävän sisäisen mallin on täy
tettävä kaikki seuraavat vaatimukset:
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laitoksen sisäisellä mallilla arvioitava varovaisesti todenmu
kaisissa markkinaskenaarioissa. Sisäisen mallin on lisäksi täy
tettävä tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Arvioiden on
oltava asianmukaisella tavalla varovaisia, ja niitä saa käyttää
vain silloin, kun saatavilla olevat tiedot ovat riittämättömät
tai ne eivät edusta position tai salkun todellista volatiliteettia.

3.
Tämän luvun soveltamiseksi käyttämissään sisäisissä mal
leissa laitokset voivat käyttää empiirisiä korrelaatioita riskiluo
kan sisällä ja riskiluokkien välillä vain, jos laitoksen käyttämä
korrelaatioiden mittausmenetelmä on asianmukainen ja sitä so
velletaan kattavasti.

368 artikla
a) mallissa on käytettävä riskitekijöitä, jotka vastaavat kaikkien
niiden valuuttojen korkoja, joissa laitoksella on koron muu
toksille herkkiä, laitoksen taseeseen sisältyviä tai taseen ulko
puolisia positioita. Laitoksen on mallinnettava korkokäyrät
käyttäen yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Tärkeimpien va
luuttojen ja markkinoiden olennaista korkoriskiä mitattaessa
korkokäyrä on jaettava vähintään kuuteen maturiteettiluok
kaan korkojen volatiliteettivaihteluiden selville saamiseksi
korkokäyrällä. Mallin on myös mitattava eri korkokäyrien
epätäydellisestä korrelaatiosta johtuva riski;

b) mallissa on käytettävä riskitekijöitä, jotka vastaavat kultaa ja
niitä yksittäisiä valuuttoja, joiden määräisiä laitoksen positiot
ovat. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osalta
huomioon otetaan niiden todelliset valuuttapositiot. Laitokset
voivat käyttää kolmannen osapuolen ilmoittamia, yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen valuuttapositioita
koskevia tietoja silloin, kun kyseisen tietojen paikkansapitä
vyys varmistetaan asianmukaisella tavalla. Jos laitoksella ei
ole käytössään tietoja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan
yrityksen valuuttapositioista, tämä positio on luotava ja sitä
olisi käsiteltävä 353 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

c) mallissa on käytettävä erillistä riskitekijää vähintään kaikkia
niitä osakemarkkinoita varten, joilla laitoksella on merkittä
viä positioita;

d) mallissa on käytettävä erillistä riskitekijää vähintään kutakin
sellaista hyödykettä varten, jossa laitoksella on merkittäviä
positioita. Mallin on myös mitattava samankaltaisten mutta
epäidenttisten hyödykkeiden hintojen muutosten epätäydelli
sestä korrelaatiosta johtuva riski ja maturiteettieroista aiheu
tuva termiinihintamuutosten riski. Siinä on myös otettava
huomioon markkinoiden piirteet, erityisesti toimituspäivät
ja kaupankäyntiin osallistuvien mahdollisuus sulkea positiot;

e) riski, joka aiheutuu likviditeetiltään heikommista positioista
ja positioista, joilla hintojen läpinäkyvyys on rajoitettu, on

Laadulliset vaatimukset
1.
Tämän luvun soveltamiseksi käytettävän sisäisen mallin on
oltava rakenteeltaan asianmukainen, sitä on sovellettava katta
vasti ja sen on erityisesti täytettävä kaikki seuraavat laadulliset
vaatimukset:

a) positioriskin, valuuttakurssiriskin tai hyödykeriskin pääoma
vaatimusten laskemiseen käytettävä sisäinen malli on kiinte
ästi liitettävä laitoksen päivittäiseen riskienhallintaprosessiin,
ja sen perusteella on ilmoitettava vastuisiin sisältyvistä ris
keistä toimivalle johdolle;

b) laitoksella on oltava kaupankäyntiyksiköistä riippumaton ris
kienvalvontayksikkö, joka raportoi suoraan toimivalle joh
dolle. Yksikkö vastaa tämän luvun soveltamiseksi käytettävän
sisäisen mallin suunnittelusta ja toteutuksesta. Yksikkö suo
rittaa tämän luvun soveltamiseksi käytettävän sisäisen mallin
ensimmäisen ja sen jälkeen toteutettavan jatkuvan validoin
nin, ja se on vastuussa yleisestä riskienhallintajärjestelmästä.
Yksikkö laatii ja analysoi päivittäin raportteja, jotka koskevat
positioriskin, valuuttakurssiriskin tai hyödykeriskin pääoma
vaatimusten laskemiseen käytettävällä sisäisellä mallilla tu
otettuja tuloksia ja kaupankäyntilimiitteihin liittyviä aiheelli
sia toimenpiteitä.

c) laitoksen ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon on
osallistuttava aktiivisesti riskien valvontaan, ja laitoksen johto
käsittelee riskienvalvontayksikön tuottamat päivittäiset rapor
tit tasolla, jolla on riittävästi toimivaltaa vähentää sekä yksit
täisten kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden ottamia positi
oita että laitoksen kokonaisriskiä;

d) laitoksella on oltava riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä,
joka pystyy käyttämään kehittyneitä sisäisiä malleja kaupan
käynnissä, riskienvalvonnassa, sisäisessä tarkastuksessa ja
kauppojen selvityksessä (back office), mukaan lukien tämän
luvun soveltamiseksi käytettävät mallit;
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e) laitoksella on oltava käytössä menettelyt sen seuraamiseksi ja
varmistamiseksi, että sisäisten mallien yleistä toimivuutta
koskevia dokumentoituja sisäisiä käytänteitä ja valvontame
nettelyjä noudatetaan, mukaan lukien tämän luvun sovelta
miseksi käytettävät mallit;

f) on voitava osoittaa, että tämän luvun soveltamiseksi käytet
tävällä sisäisellä mallilla on hyväksyttävällä tarkkuudella pys
tytty mittaamaan riskit;

g) laitoksen on riittävän usein toteutettava systemaattinen stres
sitestiohjelma, joka sisältää myös käänteiset stressitestit ja
tämän luvun soveltamiseksi käytettävän sisäisen mallin, ja
toimivan johdon on tarkasteltava näistä stressitesteistä saa
tuja tuloksia ja otettava ne huomioon päättäessään toimin
tatavoista ja limiiteistä. Tämän prosessin on katettava erityi
sesti markkinoiden epälikvidisyys markkinaolosuhteiden vai
keutuessa, keskittymäriski, yhdensuuntaiset markkinat, tapah
tumariski ja äkillistä luottotappiota koskeva riski, tuotteiden
epälineaarisuus, selkeät miinuspositiot (deep out of the mo
ney), positiot, jotka altistuvat hintaeroille, ja muut riskit, joita
ei voida asianmukaisesti kattaa sisäisillä malleilla. Sovellettu
jen sokkien on kuvattava salkun luonnetta ja aikaa, joka
saattaisi kulua riskeiltä suojautumiseen tai riskienvalvontaan
vaikeissa markkinaolosuhteissa;

h) laitoksen on osana säännöllistä sisäistä tarkastustaan teetet
tävä riippumaton selvitys sisäisistä malleistaan, mukaan lu
kien tämän luvun soveltamiseksi käytettävät mallit.

2.
Edellä 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun selvityksen on
katettava sekä kaupankäyntiä hoitavien yksiköiden että riippu
mattoman riskienvalvontayksikön toiminta. Laitoksen on vähin
tään kerran vuodessa toimitettava yleisen riskienvalvontajärjes
telmänsä tarkastus. Tarkastuksessa on käsiteltävä seuraavia asi
oita:

a) riskienhallintajärjestelmän ja -menettelyn dokumentoinnin ja
riskienvalvontayksikön organisaation asianmukaisuus;

b) riskimittareiden sisällyttäminen päivittäiseen riskienhallintaan
ja johdon tietojensaantijärjestelmän aukottomuus;

c) laitoksessa noudatettu, kaupankäyntiä ja kauppojen selvitys
toimintaa (front ja back office) hoitavan henkilöstön sovel
tamien riskienhinnoittelumallien ja arvostusmenetelmien hy
väksymismenettely;

d) riskienmittausmallin kattamien riskien laajuus ja riskienmit
tausjärjestelmään tehtävien merkittävien muutosten validoin
ti;
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e) positioita koskevien tietojen täsmällisyys ja täydellisyys, vo
latiliteetti- ja korrelaatio-oletusten tarkkuus ja tarkoituksen
mukaisuus sekä arvostus- ja riskiherkkyyslaskelmien täsmäl
lisyys;

f) tapa, jolla laitoksessa varmistetaan sisäisessä mallissa käytet
tävien tietolähteiden johdonmukaisuus, ajanmukaisuus ja
luotettavuus sekä niiden riippumattomuus;

g) mallien tarkkuutta mittaavan toteutumatestauksen arvioinnin
varmentamismenettely.

3.
Sitä mukaa kuin tekniikat ja parhaat menettelytavat kehit
tyvät, laitosten on hyödynnettävä kyseisiä uusia tekniikoita ja
menettelytapoja tämän luvun soveltamiseksi käyttämissään sisäi
sissä malleissa.

369 artikla
Sisäinen validointi
1.
Laitoksilla on oltava käytössään menettelyt, joilla varmis
tetaan, että soveltuvan pätevyyden omaavat kehitysprosessista
riippumattomat tahot ovat validoineet kaikki niiden tämän lu
vun soveltamiseksi käyttämät sisäiset mallit riittävällä tavalla,
jotta voitaisiin varmistaa, että mallit ovat käsitteellisesti moit
teettomia ja kattavat riittävällä tavalla kaikki olennaiset riskit.
Validointi on suoritettava heti kun sisäinen malli on kehitetty
ja aina kun siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Validointi on
lisäksi suoritettava säännöllisin väliajoin ja etenkin kun markki
noilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia tai
salkun koostumuksessa on tapahtunut muutoksia, jotka voivat
johtaa siihen, ettei sisäinen malli enää sovellu tarkoitukseensa.
Sitä mukaa kuin sisäisen validoinnin tekniikat ja parhaat menet
telytavat kehittyvät, laitosten on hyödynnettävä tätä kehitystä.
Sisäisen mallin validointia ei saa rajoittaa toteutumatestaukseen,
vaan sen on sisällettävä myös vähintään seuraavat osatekijät:

a) testit, joilla osoitetaan, että sisäisen mallin perustana olevat
oletukset ovat asianmukaisia eivätkä johda riskin ali- tai yli
arviointiin;

b) lakisääteisten toteutumatestausohjelmien lisäksi laitosten on
tehtävä omat sisäisen mallin validointitestinsä, mukaan lu
kien toteutumatestaus, salkkujensa riskien ja rakenteen pe
rusteella;

c) oletussalkkujen käyttö sen varmistamiseksi, että sisäisellä
mallilla voidaan selittää tiettyjä mahdollisesti ilmeneviä ra
kenteellisia tekijöitä, kuten hintakehityksen erkanemisesta
johtuvia olennaisia riskejä (basis-riski) ja keskittymäriskiä.

2.
Laitoksen on suoritettava kaupankäyntisalkun arvon sekä
todellisen että oletetun muutoksen toteutumatestaus.
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3 Jakso
Erityisriskin
mallintamista
erityisvaatimukset

koskevat

370 artikla
Erityisriskin mallintamista koskevat vaatimukset
Erityisriskin omien varojen vaatimusten laskemiseen käytettävän
sisäisen mallin ja korrelaatiokaupankäynnin sisäisen mallin on
täytettävä seuraavat lisävaatimukset:
a) se selittää kaupankäyntisalkun toteutuneen hintavaihtelun;
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sisäinen maksukyvyttömyysriskiä ja luottoluokan siirtymäriskiä
(IRC) koskeva malli, jolla se pystyy kattamaan kaupankäyntiva
rastonsa positioihin liittyvän maksukyvyttömyysriskin ja luotto
luokan siirtymäriskin, jotka kasvattavat riskejä, jotka voidaan
kattaa VaR-lukuun perustuvalla laskennalla siten kuin 365 artik
lan 1 kohdassa määritetään. Laitoksen on osoitettava, että sen
sisäinen malli on seuraavien standardien mukainen olettaen, että
riskin taso on vakaa ja että sitä mukautetaan tarvittaessa likvi
diteetin, markkinakeskittymien, suojausten ja valinnaisuuden
vaikutusten mukaisesti:

a) sisäinen malli mahdollistaa asianmukaisen riskien erottelun
sekä täsmälliset ja johdonmukaiset maksukyvyttömyysriskin
ja luottoluokan siirtymäriskin estimaatit;

b) se osoittaa keskittymisen kaupankäyntisalkun koon ja koos
tumuksen muutosten osalta;
c) se mittaa luotettavasti myös epäedullisten olosuhteiden vai
kutusta;
d) se on validoitu erityisriskin kattamistarkkuutta mittaavalla
toteutumatestillä. Jos laitos suorittaa kyseisen toteutumatestin
merkityksellisten osasalkkujen perusteella, nämä on valittava
johdonmukaisella tavalla;
e) se kattaa riskikohteeseen liittyvän, suojattavan ja suojaavan
erän hintakehityksen erkanemisesta johtuvan riskin (basis-ris
ki) ja erityisesti reagoi herkästi olennaisiin ominaiseroihin
samankaltaisten mutta ei samanlaisten positioiden välillä;
f) se kattaa tapahtumariskin.
371 artikla
Erityisriskin malleja koskevat poikkeukset
1.
Laitos voi halutessaan jättää sisäisellä mallilla lasketun eri
tyisriskin omien varojen vaatimuksensa ulkopuolelle ne positiot,
joiden osalta se täyttää erityisriskin omien varojen vaatimuksen
332 artiklan 1 kohdan e alakohdan tai 337 artiklan mukaisesti,
lukuun ottamatta positioita, joihin sovelletaan 377 artiklassa
säädettyä menetelmää.
2.
Laitoksen ei tarvitse kattaa kaupankäynnin kohteena ole
viin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyvää mak
sukyvyttömyysriskiä ja luottoluokan siirtymäriskiä sisäisellä mal
lilla, jos se kattaa nämä riskit 4 jakson mukaisilla vaatimuksilla.

b) potentiaalisia tappioita koskevilla sisäisen mallin estimaateilla
on keskeinen merkitys laitoksen riskienhallinnassa;

c) sisäisessä mallissa käytettävät markkinoita ja positioita kos
kevat tiedot ovat ajantasaisia, ja niiden laatua arvioidaan
asianmukaisesti;

d) se täyttää 367 artiklan 3 kohdan, 368 artiklan, 369 artiklan
1 kohdan sekä 370 artiklan b, c, e ja f alakohdan vaatimuk
set.

EPV antaa 373-376 artiklan vaatimuksia koskevia ohjeita.

373 artikla
Sisäisen IRC-mallin soveltamisala
Sisäisen IRC-mallin on katettava kaikki positiot, joihin sovelle
taan erityiseen korkoriskiin liittyvää omien varojen vaatimusta,
mukaan lukien positiot, joihin sovelletaan 0 prosentin erityisris
kiin liittyvää omien varojen vaatimusta 336 artiklan mukaisesti,
mutta se ei kata arvopaperistamispositioita ja n:nnen tappion
luottojohdannaisia.

Laitos voi toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella johdon
mukaisesti soveltaa kyseistä sisäistä mallia kaikkiin julkisesti no
teeratuista oman pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä muodos
tuviin positioihin ja julkisesti noteerattuihin oman pääoman
ehtoisiin rahoitusvälineisiin perustuviin johdannaispositioihin.
Suostumus on annettava, jos soveltaminen ei ole ristiriidassa
riskien mittaamisessa ja hallinnassa sovellettujen laitoksen sisäis
ten menetelmien kanssa.

4 Jakso
Maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan
siirtymäriskin sisäinen malli (IRC-malli)

374 artikla

372 artikla

Sisäisen IRC-mallin parametrit

Sisäisen IRC-mallin käyttöä koskeva vaatimus

1.
Laitosten on käytettävä sisäistä mallia laskeakseen luvun,
joka mittaa maksukyvyttömyydestä ja sisäisten tai ulkoisten
luottoluokitusten siirtymästä johtuvat tappiot 99,9 prosentin
luottamusvälillä yhden vuoden aikahorisontin aikana. Laitosten
on laskettava tämä luku vähintään viikoittain.

Laitoksella, joka käyttää sisäistä mallia omien varojen vaatimuk
sen laskemiseen kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pää
oman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriskin osalta, on oltava
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2.
Korrelaatiota koskevia oletuksia on tuettava vankkaan kä
sitteistöön perustuvalla objektiivisten tietojen analyysilla. Sisäi
sessä mallissa on otettava asianmukaisesti huomioon liikkee
seenlaskijoihin liittyvät keskittymät. Keskittymät, joita voi syntyä
stressitilanteissa tuoteluokkien sisällä ja niiden välillä, on myös
otettava huomioon.
3.
Sisäistä IRC-mallia sovellettaessa otetaan huomioon mak
sukyvyttömyystapahtumien ja luottoluokan siirtymätapahtumien
välisen korrelaation vaikutukset. Sisäisessä mallissa ei saa ottaa
huomioon yhtäältä maksukyvyttömyystapahtumien ja luottoluo
kan siirtymätapahtumien ja toisaalta muiden riskitekijöiden vä
lisiä hajautusvaikutuksia.
4.
Sisäisen mallin on perustuttava oletukseen, että riskin taso
on vakaa yhden vuoden aikahorisontin ajan, jolloin kaupan
käyntivarastoon kuuluvat yksittäiset positiot tai positioyhdistel
mät, joissa on niiden likviditeettihorisontin aikana esiintynyt
maksukyvyttömyystapauksia tai luottoluokan siirtymiä, uudel
leentasapainotetaan likviditeettihorisontin lopussa alkuperäisen
riskitason saavuttamiseksi. Laitos voi vaihtoehtoisesti käyttää
oletusta yhden vuoden vakaasta positiosta.
5.
Likviditeettihorisontit on määritettävä sen mukaisesti,
kuinka paljon aikaa tarvitaan position myymiseen tai kaikkien
olennaisten hintariskien suojaamiseen vaikeissa markkinaolosuh
teissa, ottaen erityisesti huomioon position koko. Likviditeetti
horisonttien on oltava johdonmukaisia sekä systeemisten että
ominaiseroista johtuvien stressitilanteiden aikana sovellettujen
todellisten käytänteiden ja saatujen kokemusten kanssa. Likvidi
teettihorisontti on määritettävä konservatiivisten oletusten mu
kaisesti, ja sen on oltava riittävän pitkä, jotta myynti tai suojaus
ei sinänsä vaikuta olennaisesti hintaan, jolla myynti tai suojaus
on tarkoitus toteuttaa.
6.
Positiolle tai positioyhdistelmälle määritettävän asianmu
kaisen likviditeettihorisontin on oltava vähintään kolme kuu
kautta.
7.
Asianmukaista likviditeettihorisonttia positiolle tai positio
yhdistelmälle määritettäessä on otettava huomioon laitoksen si
säiset toimintapolitiikat, joita sovelletaan arvonoikaisuihin ja vai
keasti myytävissä olevien positioiden hallintaan. Kun laitos mää
rittää likviditeettihorisontteja positioyhdistelmille yksittäisten po
sitioiden sijaan, positioyhdistelmien määrittämisperusteiden on
mielekkäästi vastattava likviditeettieroja. Keskittyneiden positioi
den likviditeettihorisonttien on oltava pidempiä, koska niiden
rahaksi muuttuminen kestää kauemmin. Arvopaperistamisvaras
ton likviditeettihorisonttia määritettäessä on otettava huomioon
aika, joka tarvitaan omaisuuserien muodostamiseen, myymiseen
ja arvopaperistamiseen tai olennaisten riskitekijöiden suojaa
miseen vaikeissa markkinaolosuhteissa.
375 artikla
Suojausten sisällyttäminen sisäiseen IRC-malliin
1.
Suojaukset voidaan sisällyttää laitoksen sisäiseen malliin,
jolla katetaan maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymä
riskin kasvu. Positiot voidaan nettouttaa, jos pitkät ja lyhyet
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positiot liittyvät samaan rahoitusvälineeseen. Pitkiin ja lyhyisiin
positioihin, joihin kuuluu useita välineitä tai saman vastapuolen
useita arvopapereita, sekä lyhyisiin ja pitkiin positioihin eri liik
keeseenlaskijoissa liittyvät suojaus- tai hajautusvaikutukset voi
daan hyväksyä ainoastaan, jos eri välineiden pitkät ja lyhyet
bruttopositiot mallinnetaan selkeästi. Laitosten on otettava huo
mioon suojauksen maturiteetin ja likviditeettihorisontin välisenä
aikana mahdollisesti toteutuvien olennaisten riskien vaikutukset
sekä suojautumisstrategioihin sisältyvät huomattavat potentiaa
liset basis-riskit jaoteltuina tuotteisiin, pääomarakenteen etuoike
usluokkiin, sisäisiin tai ulkoisiin luottoluokituksiin, maturiteet
tiin, aloitusajankohtaan (vintage) ja muihin välineiden eroihin.
Laitoksen on otettava suojaus huomioon ainoastaan siinä mää
rin kuin se voidaan säilyttää myös vastapuolen lähestyessä mak
suvelvollisuuden laukaisevaa tai muuta tapahtumaa.
2.
Positioiden, jotka on suojattu dynaamisilla suojausstrategi
oilla, osalta suojauksen uudelleentasapainotus suojatun position
likviditeettihorisontin puitteissa voidaan hyväksyä edellyttäen,
että laitos
a) päättää mallintaa suojauksen uudelleentasapainotuksen joh
donmukaisesti kaupankäyntivarastoon kuuluvassa asianmu
kaisessa positioyhdistelmässä;
b) osoittaa, että uudelleentasapainotuksen tulosten mukaan ot
taminen parantaa riskien mittaamista;
c) osoittaa, että suojausinstrumenttien markkinat ovat riittävän
likvidit tällaista uudelleentasapainotusta varten myös vaike
assa markkinatilanteessa. Dynaamisista suojausstrategioista
johtuvat jäännösriskit on otettava huomioon omien varojen
vaatimuksessa.
376 artikla
Sisäistä IRC-mallia koskevat erityiset vaatimukset
1.
Maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin
kasvun kattamiseen perustuvassa sisäisessä mallissa on otettava
huomioon optioiden, strukturoitujen luottojohdannaisten ja
muiden positioiden, jotka reagoivat selkeän epälineaarisesti hin
tojen muutoksiin, epälineaarinen vaikutus. Laitoksen on myös
otettava asianmukaisesti huomioon malliriski, joka sisältyy ky
seisiin tuotteisiin liittyvien hintariskien arvostamiseen ja estimoi
miseen.
2.
Sisäisen mallin on perustuttava objektiivisiin ja ajantasai
siin tietoihin.
3.
Laitoksen on osana tämän luvun soveltamiseksi käytettä
vistä sisäisistä malleistaan tehtävää riippumatonta selvitystä ja
validointia varten, riskienmittausjärjestelmä mukaan lukien, eri
tyisesti
a) validoitava, että korrelaatioihin ja hintojen muutoksiin sovel
lettava mallintamiseen perustuva menetelmä soveltuu laitok
sen salkulle, mukaan lukien sen systemaattisten riskitekijöi
den valinta ja painotukset;
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b) tehtävä stressitestejä, mukaan lukien herkkyys- ja skenaarioa
nalyysit, arvioidakseen sisäisen mallin kvalitatiivista ja kvan
titatiivista asianmukaisuutta erityisesti keskittymien käsittelyn
osalta. Nämä testit eivät saa rajoittua ainoastaan menneisiin
tapahtumiin;
c) tehtävä asianmukaisia kvantitatiivisia validointeja, mukaan
lukien asianmukaiset sisäisen mallintamisen viitearvot.
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b) luottoriskimarginaalin riski mukaan lukien gammavaikutuk
set ja ristikkäiset gammavaikutukset;
c) implisiittisten korrelaatioiden volatiliteetti mukaan lukien
luottoriskimarginaalien ja korrelaatioiden välinen ristikkäis
vaikutus;
d) hintojen erkanemisriski (basis-riski), jossa mukana

4.
Sisäisen mallin on noudatettava laitoksen sisäisiä riskien
hallintamenetelmiä, joilla tunnistetaan, mitataan ja hallitaan kau
pankäyntiriskejä.
5.
Laitoksen on laadittava sisäisistä malleistaan asiakirjat,
jotta korrelaatiota ja muita mallintamiseen liittyviä oletuksia
koskevat tiedot ovat läpinäkyvästi toimivaltaisten viranomaisten
saatavilla.
6.
Riski, joka aiheutuu likviditeetiltään heikommista positi
oista ja positioista, joilla hintojen läpinäkyvyys on rajoitettu,
on sisäisellä mallilla arvioitava varovaisesti todenmukaisissa
markkinaskenaarioissa. Sisäisen mallin on lisäksi täytettävä tie
toja koskevat vähimmäisvaatimukset. Arvioiden (proxies) on ol
tava asianmukaisella tavalla varovaisia, ja niitä voidaan käyttää
vain silloin, kun saatavilla olevat tiedot ovat riittämättömät tai
ne eivät edusta position tai salkun todellista volatiliteettia.

i) indeksin ja sen vaihtolainojen erkanemisesta johtuva riski,
ja
ii) indeksin implisiittisen korrelaation aiheuttama hintojen
erkaneminen indeksin ja räätälöityjen salkkujen välillä;
e) palautusasteen volatiliteetti, sillä se liittyy palautusasteen tai
pumukseen vaikuttaa herkästi etuoikeusluokan hintoihin;
f) siltä osin kuin kokonaisriskilukuun sisältyvät dynaamisesta
suojauksesta saatavat edut, suojausvajeen riski ja suojausten
uudelleentasapainotuksen mahdolliset kustannukset;
g) muut korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisältyvien positioi
den olennaiset hintariskit.

5 Jakso
Korrelaatiokaupankäynnin sisäinen malli
377 artikla
Korrelaatiokaupankäynnin sisäistä mallia koskevat vaa
timukset
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitoksille
lupa, että 338 artiklan mukaisen omien varojen vaatimuksen
sijasta korrelaatiokaupankäyntisalkun osalta lasketaan omien va
rojen vaatimus sisäistä mallia käyttäen, jos laitoksilla on lupa
käyttää sisäistä mallia vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälinei
siin liittyvän erityisriskin osalta ja jos laitokset täyttävät tämän
artiklan 2–6 kohdan, 367 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan,
368 artiklan, 369 artiklan 1 kohdan ja 370 artiklan a, b, c, e
ja f kohdan vaatimukset.
2.
Laitosten on käytettävä tätä sisäistä mallia laskeakseen lu
vun, joka mittaa riittävän hyvin kaikki hintariskit 99,9 prosentin
luottamusvälillä yhden vuoden aikahorisontin aikana olettaen,
että riskin taso on vakaa ja että sitä mukautetaan tarvittaessa
likviditeetin, markkinakeskittymien, suojausten ja valinnaisuuden
vaikutusten mukaisesti. Laitosten on laskettava tämä luku vähin
tään viikoittain.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun mallin on katettava riittävän
hyvin seuraavat riskit:
a) useista tappioista syntyvä kumulatiivinen riski mukaan lukien
tappioiden erilainen järjestys, etuoikeusluokkien tuotteissa;

4.
Laitoksen on käytettävä 1 kohdassa tarkoitetussa mallissa
riittävästi markkinatietoja sen varmistamiseksi, että se kattaa
täysin kyseisten vastuiden ilmeiset riskit sisäisessä menetelmäs
sään tässä artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Sen on
voitava osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle toteutumatesteillä
tai muilla asianmukaisilla tavoilla, että sen mallilla voidaan
asianmukaisesti selittää näiden tuotteiden aiemmat hintojen
muutokset.
Laitoksella on oltava käytössä asianmukaiset käytänteet ja me
nettelyt, jotta se voi erottaa ne positiot, jotka sillä on lupa
sisällyttää omien varojen vaatimukseen tämän artiklan mukai
sesti, muista positioista, joiden osalta sillä ei ole tällaista lupaa.
5.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun mallin kattamien positioiden
salkun osalta laitoksen on sovellettava säännönmukaisesti erityi
siä, ennalta määritettyjä stressiskenaarioita. Tällaisissa stressiske
naarioissa on tarkasteltava maksukyvyttömyysasteen, palautusas
teen, luottoriskimarginaalien, basis-riskin, korrelaatioiden ja
muiden relevanttien riskitekijöiden vaikutuksia korrelaatiokau
pankäyntisalkkuun stressitilanteissa. Laitoksen on sovellettava
tällaisia stressiskenaarioita vähintään viikoittain ja ilmoitettava
toimivaltaisille viranomaisille vähintään neljännesvuosittain tu
lokset, mukaan lukien vertailut laitoksen tämän artiklan mukai
sen omien varojen vaatimuksen kanssa. Mahdolliset tapaukset,
joissa stressitestin tulokset ylittävät olennaisesti omien varojen
vaatimuksen korrelaatiokaupankäyntisalkun osalta, on ilmoitet
tava viipymättä toimivaltaisille viranomaisille. EPV laatii ohjeet
stressiskenaarioiden soveltamisesta korrelaatiokaupankäyntisalk
kuun.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.
Riski, joka aiheutuu likviditeetiltään heikommista positi
oista ja positioista, joilla hintojen läpinäkyvyys on rajoitettu,
on sisäisellä mallilla arvioitava varovaisesti todenmukaisissa
markkinaskenaarioissa. Sisäisen mallin on lisäksi täytettävä tie
toja koskevat vähimmäisvaatimukset. Arvioiden (proxies) on ol
tava asianmukaisella tavalla varovaisia, ja niitä voidaan käyttää
vain silloin, kun saatavilla olevat tiedot ovat riittämättömät tai
ne eivät edusta position tai salkun todellista volatiliteettia.
V OSASTO
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Taulukko 1
Arkipäivien lukumäärä vahvistetun toimituspäivän
jälkeen

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75
100

46 tai enemmän

TOIMITUSRISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

378 artikla
Selvitys-/toimitusriski

379 artikla

Kun kyse on liiketoimista, joissa vieraan pääoman ehtoiset ra
hoitusvälineet, osakkeet, ulkomaanvaluutta ja hyödykkeet, lu
kuun ottamatta takaisinostotransaktioita sekä arvopapereiden
tai hyödykkeiden lainaksi antamista ja lainaksi ottamista, ovat
niiden sovitun toimituspäivän jälkeen toimittamatta, laitoksen
on laskettava se hintaero, joka voi aiheuttaa sille tappiota.

Vaillinaiset siirrot

Hintaero lasketaan kyseisen vieraan pääoman ehtoisen rahoitus
välineen, osakkeen, ulkomaanvaluutan tai hyödykkeen sovitun
kauppahinnan ja sen käyvän markkina-arvon erotuksena, kun
tämä erotus voi aiheuttaa tappion luottolaitokselle.
Laitoksen on kerrottava tämä hintaero seuraavan taulukon 1
oikeanpuoleisen sarakkeen asianmukaisella tekijällä laitoksen
omien varojen vaatimuksen laskemiseksi toimitusriskin osalta.

1.
jos

Laitoksella on oltava omia varoja taulukon 2 mukaisesti,

a) se on maksanut arvopapereista, ulkomaanvaluutasta tai hyö
dykkeistä, ennen kuin se on saanut ne, tai jos se on toimit
tanut arvopapereita, ulkomaanvaluuttaa tai hyödykkeitä, en
nen kuin se on saanut niistä maksun;

b) rajatylittävien liiketoimien tapauksessa maksun tai toimituk
sen suorittamisesta on kulunut yksi tai useampi päivä.

Taulukko 2
Vaillinaisten siirtojen vaikutus pääomakohteluun
Sarake 1

Sarake 2

Sarake 3

Sarake 4

Liiketoimen tyyppi

Ensimmäiseen sopimuspe
rusteiseen maksu/toimitusvelvoitteeseen asti

Ensimmäisestä sopimuspe
rusteisesta maksu/toimitus
velvoitteesta neljään päivään
toisen sopimusperusteisen
maksu/toimitusvelvoitteen
jälkeen

Viisi pankkipäivää toisen so
pimusperusteisen maksu/toi
mitusvelvoitteen jälkeen lii
ketoimen päättymiseen asti

Vaillinainen siirto

Ei vaikutusta pääoma-vaa
timuksiin

Käsitellään vastuuna

Käsitellään vastuuna, johon
sovelletaan 1 250 prosentin
riskipainoa

2.
Sovellettaessa riskipainoa selvittämättömiin kaupankäyntivastuisiin, joita käsitellään taulukon 2 sarak
keen 3 mukaisesti, kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaista sisäisten luottoluokitusten menetelmää
(IRB) soveltavat laitokset voivat määrittää vastapuolen ulkoisen luokituksen perusteella sellaisten vastapuol
ten maksukyvyttömyyden todennäköisyyden, joiden osalta niillä ei ole muita kaupankäyntivaraston ulko
puoliseen rahoitustoimintaan liittyviä vastuita. Tappio-osuuksia (loss given defaults, LGD) koskevia omia
estimaatteja käyttävät laitokset voivat soveltaa 161 artiklan 1 kohdan LGD-lukua kaikkiin selvittämättömiin
kaupankäyntivastuisiin, joita käsitellään taulukon 2 sarakkeen 3 mukaisesti, jos ne soveltavat näitä kaikkiin
näihin vastuisiin. Kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaista sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB)
soveltavat laitokset voivat vaihtoehtoisesti soveltaa kolmannen osan II osaston 2 luvussa tarkoitettuja
standardimenetelmän riskipainoja, jos ne soveltavat niitä kaikkiin kyseisiin vastuisiin, tai ne voivat soveltaa
kaikkiin kyseisiin vastuisiin 100 prosentin riskipainoa.
Jos selvittämättömistä transaktioista johtuvan positiivisen vastapuoliriskin määrä ei ole olennainen, laitokset
voivat soveltaa näihin vastuisiin 100 prosentin riskipainoa, paitsi jos edellytetään taulukon 2 sarakkeen 4
mukaista 1 250 prosentin riskipainoa.
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3.
Vaihtoehtona sille, että selvittämättömiin kaupankäyntivas
tuisiin sovelletaan taulukon 2 sarakkeessa 4 tarkoitettua 1 250
prosentin riskipainoa 1 kohdan mukaisesti, laitokset voivat vä
hentää siirretyn erän arvon ja kyseisiin vastuisiin liittyvän posi
tiivisen nykyhetken vastapuoliriskin ydinpääomaeristä (CET1)
36 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti.

27.6.2013

b) asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan mukaiset konsernin
sisäiset transaktiot, paitsi jos jäsenvaltiot hyväksyvät kansal
lisia lakeja, joissa vaaditaan rakenteellista erottelua pankki
ryhmittymän sisällä, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voivat
vaatia kyseisten, rakenteellisesti erotettujen laitosten välillä
tapahtuvien konsernin sisäisten transaktioiden sisällyttämistä
omien varojen vaatimuksiin;

380 artikla
Vaatimuksista luopuminen
Toimitusjärjestelmään, selvitysjärjestelmään tai keskusvastapuo
leen liittyvän, koko järjestelmän laajuisen toimintahäiriön ta
pauksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat luopua 378 ja
379 kohdassa asetetuista omien varojen vaatimuksista, kunnes
tilanne on korjaantunut. Tässä tapauksessa vastapuolen epäon
nistumista kaupan toimituksessa ei pidetä maksukyvyttömyy
tenä luottoriskiä määritettäessä.

c) liiketoimet asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 10 ala
kohdassa tarkoitettujen vastapuolten kanssa, jollei mainitun
asetuksen 89 artiklan 2 kohdassa säädetyistä siirtymäsään
nöksistä muuta johdu ennen kyseisten siirtymäsäännösten
soveltamisen päättymistä;

VI OSASTO
VASTUUN ARVONOIKAISURISKIN OMIEN VAROJEN VAA
TIMUKSET

381 artikla
Vastuun arvonoikaisun määritelmä
Tämän osaston ja II osaston 6 luvun soveltamiseksi 'vastuun
arvonoikaisulla' (credit valuation adjustment, CVA) tarkoitetaan
vastapuolten kanssa tehtyjen kauppojen muodostaman salkun
keskimääräiseen markkina-arvoon tehtävää oikaisua. Kyseinen
oikaisu sisältää vastapuolen laitokselle aiheuttaman luottoriskin
senhetkisen markkina-arvon, mutta ei sisällä laitoksen vastapuo
lelle aiheuttaman luottoriskin senhetkistä markkina-arvoa.
382 artikla

d) liiketoimet asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 4 koh
dan a ja b alakohdassa ja 5 kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettujen vastapuolten kanssa ja liiketoimet sellaisten
vastapuolten kanssa, joiden osalta tämän asetuksen 115 artik
lassa säädetään kyseisiin vastapuoliin liittyville vastuille riski
painoksi 0 prosenttia.

Vapautusta vastuun arvonoikaisuriskiä koskevasta vaatimuksesta
sellaisten tämän kohdan c alakohdassa tarkoitettujen liiketoi
mien osalta, jotka tehdään asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 ar
tiklan 1 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana, on sovellet
tava kyseistä liiketointa koskevan sopimuksen keston ajan.

Soveltamisala
1.
Laitoksen on laskettava vastuun arvonoikaisuriskiin liitty
vät omien varojen vaatimukset tämän osaston mukaisesti kaik
kien OTC-johdannaisten osalta kaikessa liiketoiminnassaan, lu
kuun ottamatta luottojohdannaisia, joiden katsotaan pienentä
vän luottoriskin riskipainotettujen vastuuerien määriä.
2.
Laitoksen on sisällytettävä 1 kohdan mukaiseen omien
varojen laskelmaan arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet,
jos toimivaltainen viranomainen määrittää, että laitokselle kysei
sistä rahoitustoimista aiheutuva vastuun arvonoikaisuriski on
olennainen.
3.
Liiketoimet ehdot täyttävän keskusvastapuolen kanssa ja
asiakkaan liiketoimet määritysosapuolen kanssa, silloin kun
määritysosapuoli toimii välittäjänä asiakkaan ja ehdot täyttävän
keskusvastapuolen välillä ja kun nämä liiketoimet aiheuttavat
määritysosapuolelle ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liitty
vän kaupankäyntivastuun, jätetään vastuun arvonoikaisuriskin
omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle.

5.
EPV suorittaa uudelleentarkastelun 1 päivään tammikuuta
2015 mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi kansainvälisen
sääntelyn kehityksen mukaan ja ottaen huomioon sellaiset mah
dolliset menetelmät, jotka koskevat kalibrointia ja kynnysarvoja
vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien vaatimusten soveltamiseksi
kolmansien maiden finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin.

EPV laatii yhteistyössä EAMV:n kanssa teknisten sääntelystandar
dien luonnokset, joissa täsmennetään menettelyt kolmanteen
maahan sijoittautuneiden finanssialan ulkopuolisten vastapuol
ten kanssa toteutettavien liiketoimien jättämiseksi vastuun arvo
noikaisuriskin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle.

4.
Seuraavat liiketoimet on jätettävä vastuun arvonoikaisuris
kin omien varojen vaatimuksen ulkopuolelle:

EPV laatii kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset
kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tetusta uudelleentarkastelusta.

a) liiketoimet asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 9 ala
kohdassa määriteltyjen finanssialan ulkopuolisten vastapuol
ten kanssa taikka kolmanteen maahan sijoittautuneiden fi
nanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, kun kyseiset
liiketoimet eivät ylitä mainitun asetuksen 10 artiklan 3 ja
4 kohdan mukaista määrityskynnysarvoa;

Siirretään komissiolle valta hyväksyätoisessa alakohdassa tarkoi
tetut tekniset sääntelystandardit menettelyjen täsmentämiseksi
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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383 artikla
Kehittynyt menetelmä
1.
Laitoksen, jolla on lupa käyttää sisäistä mallia vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityis
riskin osalta 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, on kaikkien sellaisten liiketoimien osalta, joihin
liittyvän vastapuoliriskin vastuuarvon määrityksessä sillä on lupa käyttää sisäisen mallin menetelmää 283 ar
tiklan mukaisesti, määritettävä vastuun arvonoikaisuriskiin liittyvät omien varojen vaatimuksensa mallinta
malla vastapuolten luottoriskimarginaalien muutosten vaikutukset kyseisten liiketoimien kaikkien vastapuo
lien vastuunarvonoikaisuihin ottaen huomioon vastuun arvonoikaisujen suojaukset, jotka voidaan hyväksyä
386 artiklan mukaisesti.
Laitoksen on käytettävä sisäistä malliaan määrittäessään omien varojen vaatimuksensa kaupankäynnin koh
teena olevien vieraan pääoman ehtoisten välineiden positioihin liittyvän erityisriskin osalta ja sovellettava 99
prosentin luottamusväliä ja kymmentä päivää vastaavaa pitoaikaa. Sisäistä mallia on käytettävä siten, että se
simuloi vastapuolten luottoriskimarginaalien muutoksia, mutta ei mallinna vastuun arvonoikaisun herk
kyyttä muiden markkinatekijöiden muutoksille, kuten referenssiomaisuuden, hyödykkeen, valuutan tai joh
dannaissopimuksen koron arvonmuutoksille.
Vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimukset lasketaan kunkin vastapuolen osalta seuraavan kaa
van mukaisesti:
(
8
9
8
9)
T
X
>
>
si – 1 · ti – 1 >
si · ti >
EEi – 1 · Di – 1 þ EEi · Di
>
>
>
>
>
>
max 0,exp>
CVA ¼ LGDMKT ·
:–
; – exp>
:–
; ·
LGDMKT
LGDMKT
2
i¼1
jossa
ti

= i:nnen uudelleenarvostuksen ajankohta, kun lähtöajankohta t0=0;

tT

= pisin sopimuksenmukainen maturiteetti vastapuoleen liittyvissä nettoutusryhmissä;

si

= vastapuolen vastuun arvonoikaisua laskettaessa käytettävä vastapuolen luottoriskimarginaali
maturiteetille ti. Jos vastapuolen luottoriskinvaihtosopimusten hintaero (spread) on käytettä
vissä, laitoksen on käytettävä kyseistä hintaeroa. Jos tätä luottoriskinvaihtosopimusten hintae
roa ei ole käytettävissä, laitoksen on käytettävä hintaerosta tehtyä arviota, joka on asianmu
kainen ottaen huomioon vastapuolen luokitus, toimiala ja alue;

LGDMKT

= vastapuolen maksukyvyttömyystapauksessa aiheutuva tappio (tappio-osuus (LGD)), joka pe
rustuu vastapuolen markkinainstrumentin hintaeroon, mikäli se on käytettävissä. Jos vasta
puolen markkinainstrumenttia ei ole käytettävissä, tappio perustuu hintaerosta tehtävään ar
vioon, joka on asianmukainen ottaen huomioon vastapuolen luokitus, toimiala ja alue.

Summan ensimmäinen tekijä on likimääräinen arvio markkinoiden implikoimasta marginaalisesta todennä
köisyydestä ajankohtien ti-1 ja ti välillä toteutuvalle maksukyvyttömyydelle;
EEi

= vastapuolen odotettu riski (expected exposure, EE) uudelleenarvostuksen ajankohtana ti, jolloin
lasketaan yhteen kyseiseen vastapuoleen liittyvien eri nettoutusryhmien riskit, ja kunkin net
toutusryhmän pisin maturiteetti määräytyy nettoutusryhmän pisimmän sopimuksenmukaisen
maturiteetin mukaan. Vakuudellisen kaupankäynnin tapauksessa laitoksen on sovellettava 3
kohdassa säädettyä käsittelytapaa, jos laitos käyttää vakuudellisen kaupankäynnin osalta
285 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettua EPE-mittaria;

Di

= maksukyvyttömyysriskitön diskonttaustekijä ajankohtana ti, kun D0 = 1.

2.
Laskiessaan vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia vastapuolen osalta laitok
sen on käytettävä (soveltuvin osin) seuraavia kaavoja aina, kun se syöttää sisäiseen malliinsa tietoja vieraan
pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriskin osalta:
a) jos malli perustuu täyteen uudelleenhinnoitteluun, 1 kohdassa esitettyä kaavaa on käytettävä suoraan;
b) jos malli perustuu luottoriskimarginaalin herkkyysparametreille erityisillä maturiteeteillä, laitoksen on
käytettävä seuraavaa kaavaa ('Regulatory CS01') kunkin herkkyysparametrin osalta:
8
>
Säännelty CS01i ¼ 0:0001 · ti · exp>
:–

9
si · ti >
EEi – 1 · Di – 1 – EEi þ 1 · Di þ 1
>
;·
LGDMKT
2
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Viimeisen aikaryhmän i=T osalta vastaava kaava on
8
9
sT · tT >
EET – 1 · DT – 1 þ EET · DT
>
>
>
Säännelty CS01T ¼ 0:0001 · tT · exp:–
;·
LGDMKT
2

c) jos mallissa käytetään luottoriskimarginaalin herkkyysparametreja rinnakkaisten muutosten mallintami
seen luottoriskimarginaaleissa, laitoksen on käytettävä seuraavaa kaavaa:
8
T 8
X
>
>
>
Säännelty CS01 ¼ 0:0001 ·
:–
:ti · exp>
i¼1

8
9
99
si · ti >
si – 1 · ti – 1 >
>
> EEi – 1 · Di – 1 þ EEi · Di
>
>
>
; – ti – 1 · exp:–
;>
;·
LGDMKT
LGDMKT
2

d) jos mallissa käytetään toisen asteen herkkyysparametreja muutosten mallintamiseen luottoriskimarginaa
leissa ('spread gamma'), gammat on laskettava 1 kohdassa esitetyllä kaavalla.

3.
Laitoksen, joka käyttää 285 artiklan 1 kohdan a tai b
alakohdan mukaisesti EPE-mittaria vakuudellisiin OTC-johdan
naisiin, on vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuk
sia 1 kohdan mukaisesti määrittäessään
a) omaksuttava vakaa EE-profiili;
b) määritettävä odotettu riski (EE), joka vastaa 285 artiklan 1
kohdan b alakohdan mukaisesti laskettua efektiivistä odotet
tua riskiä maturiteetille, joka vastaa pitempää seuraavista:
i) puolet nettoutusryhmän pisimmästä maturiteetista;
ii) kaikkien nettoutusryhmän liiketoimien nimellinen paino
tettu keskimääräinen maturiteetti.
4.
Laitokset, joille toimivaltainen viranomainen on antanut
283 artiklan mukaisesti luvan käyttää sisäisen mallin menetel
mää liiketoimintansa valtaosaan liittyvien vastuuarvojen laskemi
seksi mutta joka käyttää II osaston 6 luvun 3, 4 tai 5 jaksossa
esitettyä menetelmää pienempien salkkujen osalta ja jolla on
lupa käyttää markkinariskin sisäisen mallin menetelmää vieraan
pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyvän erityisriskin laske
miseksi 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, voivat
toimivaltaisten viranomaisten luvalla laskea vastuun arvonoikai
suriskin omien varojen vaatimukset 1 kohdan mukaisesti sisäi
sen mallin menetelmän piiriin kuulumattomien nettoutusryh
mien osalta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tämän
luvan ainoastaan, jos laitos käyttää II osaston 6 luvun 3, 4 tai
5 jaksossa esitettyä menetelmää vain rajalliseen määrään pie
nempiä salkkuja.
Edellisen alakohdan mukaisen laskelman tekemiseksi ja jos si
säisen mallin menetelmä ei anna tulokseksi odotettua riskiprofii
lia (expected exposure profile, EE-profiili), laitoksen on
a) omaksuttava vakaa EE-profiili;
b) määritettävä odotettu riski EE, joka vastaa II osaston 6 luvun
3, 4 ja 5 jaksossa esitettyjen menetelmien tai sisäisen mallin
menetelmän mukaisesti laskettua vastuuarvoa maturiteetilla,
joka vastaa suurempaa seuraavista:
i) puolet nettoutusryhmän pisimmästä maturiteetista;

ii) kaikkien nettoutusryhmän liiketoimien nimellinen paino
tettu keskimääräinen maturiteetti.
5.
Laitoksen on määritettävä vastuun arvonoikaisuriskin
omien varojen vaatimukset 364 artiklan 1 kohdan sekä 365
ja 367 artiklan mukaisesti ei-stressitestatun ja stressitestatun
VaR-luvun summana, joka lasketaan seuraavasti:
a) ei-stressitestatun VaR-luvun osalta käytetään odotetulle ris
kille 292 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukai
sesti kalibroituja nykyisiä parametrejä;
b) stressitestatun VaR-luvun osalta käytetään vastapuolien tule
via EE-profiileja soveltaen 292 artiklan 2 kohdan toisen ala
kohdan mukaista stressikalibraatiota. Luottoriskimarginaalin
parametreihin kohdistuvan stressiajanjakson on oltava vaka
vin yhden vuoden kestoinen stressiajanjakso riskiparametrejä
varten käytetyllä kolmen vuoden stressiajanjaksolla;
c) omia varoja koskevan vaatimuksen laskentaan on sovellet
tava VaR-luvun ja stressitestatun VaR-luvun laskemiseen pe
rustuvaa kolminkertaista kerrointa 364 artilan 1 kohdan
mukaisesti. EPV seuraa, onko harkintavaltaa käytetty johdon
mukaisesti sovellettaessa kolminkertaista kerrointa korkeam
paa kerrointa vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien vaatimus
ten määrittämisessä käytettävään VaR-lukuun ja stressitestat
tuun VaR-lukuun. Toimivaltaisten viranomaisten, jotka sovel
tavat korkeampaa kerrointa kuin kolme, on perusteltava asia
kirjallisesti EPV:lle;
d) laskenta on suoritettava vähintään kuukausittain ja käytettävä
EE on laskettava yhtä usein. Jos käytetään pienempää kuin
päivittäistä tiheyttä, laitokset käyttävät 364 artiklan 1 koh
dan a alakohdan ii alakohdassa ja b kohdan ii alakohdassa
säädettyä laskentaa varten kolmen kuukauden keskiarvoa.
6.
Sellaisten vastapuoleen liittyvien vastuiden osalta, joiden
osalta laitoksen hyväksytty sisäinen malli velkainstrumenttien
erityistä korkoriskiä varten ei tuota sellaista hintaerosta tehtävää
arviota, joka olisi asianmukainen vastapuolen luokitusta, toimi
alaa ja aluetta koskevien kriteerien osalta, laitoksen on sovellet
tava 384 artiklassa säädettyä menetelmää vastuun arvonoikaisu
riskin omien varojen vaatimuksen laskemiseen.
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EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään yksityiskohtaisemmin

a) miten hintaerosta (spread) tehtävä arvio määritetään laitoksen hyväksytyllä sisäisellä mallilla velkainst
rumenttien erityistä korkoriskiä varten 1 kohdassa tarkoitettujen si:n ja LGDMKT:n yksilöimiseksi;
b) niiden salkkujen lukumäärä ja koko, jotka täyttävän 4 kohdassa tarkoitetun pienempien salkkujen rajal
lista määrää koskevan kriteerin.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit ase
tuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
384 artikla
Standardimenetelmä
1.
Laitoksen, joka ei laske vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksia vastapuoliensa osalta
383 artiklan mukaisesti, on laskettava salkulle vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimus kunkin
vastapuolen osalta seuraavan kaavan mukaisesti ottaen huomioon vastuun arvonoikaisujen suojaukset, jotka
voidaan hyväksyä 386 artiklan mukaisesti:
vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
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jossa

h

= yhden vuoden riskihorisontti (vuosina); h = 1;

wi

= vastapuoleen 'i' sovellettava paino.
Vastapuolelle 'i' annetaan yksi taulukossa 1 esitetyistä kuudesta painosta wi valitun ulkoisen
luottoluokituslaitoksen tekemän ulkoisen luottoluokituksen perusteella. Vastapuolen osalta,
jolle ei ole saatavilla valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luokitusta:
a) II osaston 3 luvun mukaista menetelmää käyttävän laitoksen on liitettävä vastapuolen
sisäinen luottoluokitus johonkin ulkoiseen luottoluokitukseen;
b) II osaston 2 luvun mukaista menetelmää käyttävän laitoksen on sovellettava kyseiseen
vastapuoleen painoa wi = 1,0 prosenttia. Kuitenkin jos laitos käyttää 128 artiklaa kyseiseen
vastapuoleen liittyvän vastapuoliriskin riskipainon määrittämiseksi, silloin on sovellettava
painoa wi = 3,0 prosenttia.

EADtotal
i

= vastapuolen 'i' koko vastapuoliriskin vastuuarvo (laskettuna yhteen sen nettoutusryhmissä),
mukaan lukien vakuuksien vaikutus II osaston 6 luvun 3–6 jaksossa esitettyjen menetelmien
mukaisesti siltä osin kuin ne soveltuvat omien varojen vaatimusten laskentaan kyseisen vas
tapuolen vastapuoliriskin osalta. Laitos, joka käyttää jotakin II osaston 6 luvun 3 ja 4 jaksossa
esitettyä menetelmää, voi käyttää EADitotal-arvona 223 artiklan 5 kohdan mukaista täysin
mukautettua vastuuarvoa.
Laitoksille, jotka eivät käytä II osaston 6 luvun 6 jaksossa esitettyä menetelmää, riski diskon
tataan soveltamalla seuraavaa tekijää:
1 – e–0:05 · Mi
0:05 · Mi

Bi

= vastuun arvonoikaisuriskin suojaukseen ostettujen yhteen riskikohteeseen keskittyvien (singlename) vastapuolta 'i' koskevien luottoriskinvaihtosopimusten nimellisarvo (tai kokonaisnimel
lisarvo, jos positioita on enemmän kuin yksi).
Nimellisarvo on diskontattava soveltamalla seuraavaa tekijää:
hedge

1 – e–0:05 · Mi

hedge

0:05 · Mi
Bind

= vastuun arvonoikaisuriskin suojaukseen ostetun yhden tai useamman indeksiin liittyvän luot
toriskinvaihtosopimuksen täysi nimellisarvo.
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Nimellisarvo on diskontattava soveltamalla seu
raavaa tekijää:
–0:05 · Mind

1–e
0:05 · Mind
wind

= indeksisuojauksiin sovellettava paino.
Laitos määrittää Wind:in laskemalla indeksin yksit
täisiin osatekijöihin sovellettavien wi-painojen
painotetun keskiarvon;

Mi

= vastapuoleen i liittyvien liiketoimien efektiivinen
maturiteetti.
Jos laitos käyttää II osaston 6 luvun 6 jaksossa
esitettyä menetelmää, Mi on laskettava 162 artik
lan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti. Tätä sovel
lettaessa Mi:tä ei kuitenkaan rajata viiteen vuo
teen, vaan nettoutusryhmän pisimpään sopimuk
senmukaiseen jäljellä olevaan maturiteettiin;
Jos laitos ei käytä II osaston 6 luvun 6 jaksossa
esitettyä menetelmää, Mi on 162 artiklan 2 koh
dan b alakohdassa tarkoitettu keskimääräinen ni
mellinen painotettu maturiteetti. Tätä sovelletta
essa Mi:tä ei kuitenkaan rajata viiteen vuoteen,
vaan nettoutusryhmän pisimpään sopimuksenmu
kaiseen jäljellä olevaan maturiteettiin.

hedge

Mi

= suojausvälineen maturiteetti nimellisarvolla Bi (jos
on kyse useammista positioista, lasketaan yhteen
arvot Mihedge ja Bi);

Mind

= indeksiin liittyvän suojauksen maturiteetti.
Jos indeksiin liittyvän suojauksen positioita on
enemmän kuin yksi, Mind on nimellinen paino
tettu maturiteetti.

2.
Jos vastapuoli sisältyy indeksiin, johon vastapuoliriskiltä
suojautumiseen käytetty luottoriskinvaihtosopimus perustuu, lai
tos voi vähentää kyseiseen vastapuoleen liitetyn nimellismäärän
sen referenssiomaisuuserän painoa vastaavasti indeksiin liitetyn
luottoriskinvaihtosopimuksen nimellismäärästä ja kohdella sitä
yhteen riskikohteeseen keskittyvänä yksittäisen vastapuolen suo
jauksena (Bi), jonka maturiteetti vastaa indeksin maturiteettia.
Taulukko 1
Luottoluokka

Paino wi

1

0,7 %

2

0,8 %

3

1,0 %

4

2,0 %

5

3,0 %

6

10,0 %

27.6.2013

385 artikla
Vaihtoehto vastuun arvonoikaisumenetelmien käytölle
omien varojen vaatimuksia laskettaessa
Vaihtoehtona 384 artiklalle 275 artiklassa säädettyä alkuperäi
sen hankinta-arvon menetelmää käyttävät laitokset voivat arvo
noikaisuriskin omien varojen vaatimusten laskemisen sijasta so
veltaa 382 artiklassa tarkoitettujen välineiden osalta toimivaltai
sen viranomaisen etukäteisellä suostumuksella kerrointa (10)
tuloksena saatuun vastapuoliriskiä koskevaan riskipainotettujen
vastuuerien yhteismäärään kyseisten vastuiden osalta.
386 artikla
Hyväksyttävät suojaukset
1.
Suojaukset ovat 'hyväksyttäviä suojauksia' vastuun arvo
noikaisuriskin omien varojen vaatimusten laskemiseksi 383 ja
384 artiklan mukaisesti ainoastaan, jos niitä käytetään vastuun
arvonoikaisuriskin vähentämiseksi ja hallinnoidaan tällaisina
suojauksina ja jos ne ovat
a) yhteen riskikohteeseen perustuvia (single-name) luottoriskin
vaihtosopimuksia tai vastaavia suojausvälineitä, jotka suoraan
liittyvät vastapuoleen;
b) indeksiin perustuvia luottoriskinvaihtosopimuksia edellyttä
en, että yksittäiseen vastapuoleen liittyvä perusriski ja luot
toriskinvaihtosopimusten suojausten indeksin perusriskit ote
taan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla huo
mioon VaR-luvussa.
Edellä b alakohdan vaatimusta siitä, että yksittäiseen vastapuo
leen liittyvä perusriski ja edellä mainitun suojausindeksin perus
riskit on otettava huomioon VaR-luvussa, sovelletaan myös ta
pauksiin, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään
arviota.
Laitoksen on käytettävä kaikkien sellaisten vastapuolten osalta,
joiden osalta käytetään arviota, kohtuullista perusriskin aikasar
jaa sellaisten vastaavien riskikohteiden edustavasta ryhmästä,
joiden osalta hintaero on käytettävissä.
Jos vastapuoleen liittyvää perusriskiä ja luottoriskinvaihtosopi
musten suojausten indeksin perusriskejä ei oteta huomioon toi
mivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, laitoksen on sisäl
lytettävä VaR-lukuun ainoastaan 50 prosenttia indeksiin liitty
vien suojausten nimellisarvosta.
Vastuiden ylisuojaus yhteen riskikohteeseen perustuvilla luotto
riskinvaihtosopimuksilla 383 artiklassa säädetyn menetelmän
mukaisesti ei ole sallittua.
2.
Laitos ei saa ottaa huomioon muuntyyppisiä vastapuoliris
kiin liittyviä suojauksia vastuun arvonoikaisuriskin omien varo
jen vaatimusten laskemisessa. Varsinkaan etuoikeusluokkiin ja
ettuja tai n:nnen tappion luottoriskinvaihtosopimuksia tai luot
toriskin vaihtolainoja ei hyväksytä suojauksiksi laskettaessa vas
tuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimuksia.
3.
Hyväksyttäviä suojauksia, jotka on sisällytetty vastuun ar
vonoikaisuriskin omien varojen vaatimusten laskentaan, ei saa
sisällyttää erityisriskin omien varojen vaatimusten laskentaan IV
osaston mukaisesti eikä käsitellä luottoriskin vähentämisenä
muuten kuin samaan transaktiosalkkuun liittyvän vastapuoliris
kin yhteydessä.
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NELJÄS OSA
SUURET ASIAKASRISKIT
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b) nettovastuu, kun kyse on vieraan pääoman ehtoisten tai
oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden merkintäsitou
muksesta;

387 artikla
Kohde
Laitosten on seurattava ja hallittava suuria asiakasriskejään tä
män osan mukaisesti.

388 artikla
Soveltamisalan ulkopuolelle jäävä toiminta
Tätä osaa ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin, jotka täyttävät
95 artiklan 1 kohdassa tai 96 artiklan 1 kohdassa säädetyt
kriteerit.

Tätä osaa ei sovelleta ryhmän konsolidoidun aseman perusteella
ryhmään, joka sisältää ainoastaan 95 artiklan 1 kohdassa tai
96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä ja
avustavia yrityksiä ja joka ei sisällä luottolaitoksia.

389 artikla
Määritelmä
Tätä osaa sovellettaessa 'vastuulla' tarkoitetaan kolmannen osan
II osaston 2 luvussa tarkoitettuja mitä tahansa varoja tai taseen
ulkopuolisia eriä, soveltamatta riskipainoja tai luottoriskiarvo
kertoimia.

390 artikla
Vastuuarvon laskeminen
1.
Liitteessä II tarkoitetuista eristä johtuvat vastuut on lasket
tava jonkin kolmannen osan II osaston 6 luvussa esitetyn me
netelmän mukaisesti.

2.
Laitokset, joilla on lupa käyttää sisäisen mallin menetel
mää 283 artiklan mukaisesti, voivat käyttää sisäisen mallin me
netelmää takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödyk
keiden lainaksi antamista ja ottamista koskevien transaktioiden,
vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) ja pitkän
selvitysajan transaktioiden vastuuarvon laskemiseksi.

3.
Laitosten, jotka laskevat omien varojen vaatimukset kau
pankäyntivarastoon liittyvän liiketoimintansa osalta kolmannen
osan IV osaston 2 luvun 299 artiklan ja kolmannen osan V
osaston ja soveltuvin osin kolmannen osan IV osaston 5 luvun
mukaisesti, on laskettava kaupankäyntivarastosta aiheutuvat
asiakaskohtaiset vastuut laskemalla yhteen seuraavat erät:

a) määrä, kun se on positiivinen, jolla laitoksen pitkät positiot
ylittävät sen lyhyet positiot kaikissa asianomaisen asiakkaan
liikkeeseen laskemissa rahoitusvälineissä ja jota laskettaessa
jokaisen erillisen rahoitusvälineen nettopositio lasketaan kol
mannen osan IV osaston 2 luvussa esitettyjen menetelmien
mukaisesti;

c) 299 ja 378–380 artiklassa tarkoitetut vastuut, jotka liittyvät
kyseisen asiakkaan kanssa tehtyihin liiketoimiin ja sopimuk
siin ja jotka lasketaan mainituissa artikloissa esitettyjen vas
tuuarvojen laskentamenetelmien mukaisesti.
Edellä olevan b alakohdan soveltamiseksi nettovastuu lasketaan
vähentämällä siitä sellaisia merkintäsitoumuksia koskevat positi
ot, joista on tehty merkitsijänä tai edelleenlunastajana olevan
kolmannen osapuolen kanssa virallinen sopimus, ja vähentä
mällä tulosta 345 artiklassa esitettyjen kertoimien mukaisesti.
Edellä b alakohdan soveltamiseksi laitosten on perustettava jär
jestelmiä, joilla ne voivat seurata ja hallita merkintäsitoumusvas
tuitaan alkuperäisen sitoumuksen ja seuraavan pankkipäivän vä
lisenä aikana ottaen huomioon kyseisillä markkinoilla esiinty
vien riskien luonteen.
Edellä c alakohdan soveltamiseksi kolmannen osan II osaston 3
luku jätetään pois 299 artiklassa mainitusta viittauksesta.
4.
Asiakaskohtaiset tai asiakaskokonaisuuskohtaiset koko
naisvastuut saadaan laskemalla yhteen vastuut, jotka aiheutuvat
kaupankäyntivarastosta ja ei-kaupankäyntivarastosta.
5.
Asiakaskokonaisuuden vastuut määritetään laskemalla yh
teen yksittäisten asiakaskokonaisuuteen kuuluvien asiakkaiden
vastuut.
6.

Vastuisiin ei saa sisältyä mitään seuraavista:

a) kun on kyse valuuttakauppaan liittyvistä tapahtumista, vas
tuut, jotka muodostuvat tavanomaisen toimituksen aikana
kahden arkipäivän kuluessa maksusta;
b) kun on kyse arvopapereiden ostoa tai myyntiä koskevista
tapahtumista, vastuut, jotka syntyvät toimituksen aikana vii
den työpäivän kuluessa maksusta tai arvopapereiden luovut
tamisesta, jos tämä on aikaisemmin;
c) kun on kyse asiakkaille tarjotuista maksujen välityspalveluis
ta, mukaan lukien maksupalvelujen toteuttaminen, selvitys
toiminta kaikissa valuutoissa tai kirjeenvaihtajapankkitoimin
not, tai rahoitusvälineiden määritys- ja toimitus- ja säilytys
palveluista, rahoituksen viivästyneestä vastaanotosta ja
muista asiakkaan toiminnasta aiheutuneista vastuista, jotka
eivät kestä seuraavaa pankkipäivää pidempään;
d) kun on kyse maksujen välityspalveluista, mukaan lukien
maksupalvelujen toteuttaminen, selvitystoiminta kaikissa va
luutoissa ja kirjeenvaihtajapankkitoiminnot, päivänsisäiset
vastuut laitoksille, jotka tuottavat näitä palveluja;
e) omista varoista 36, 56 ja 66 artiklan mukaisesti vähennetyt
vastuut.
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7.
Kun kyseessä ovat asiakkaat, joihin liittyen laitoksella on
liiketoimien kautta 112 artiklan m ja o alakohdassa tarkoitettuja
vastuita tai vastuita sellaisten muiden liiketoimien kautta, joissa
vastuu johtuu kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä, laitoksen
on asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvän kokonais
vastuun määrittämiseksi arvioitava suojattavia vastuitaan ottaen
huomioon liiketoimen rakenteen taloudellisen sisällön ja lii
ketoimen rakenteeseen itseensä kuuluvat riskit sen määrittämi
seksi, muodostaako kyseinen rakenne lisäriskin.
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394 artikla
Tietojen ilmoittamista koskevat vaatimukset
1.
Laitoksen on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille
seuraavat tiedot kaikista suurista asiakasriskeistä, mukaan lukien
395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta vapautetut suuret asiakas
riskit:
a) sellaisen asiakkaan tai asiakaskokonaisuuden tunnistetiedot,
jonka osalta laitoksella on suuri asiakasriski;

8.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään seuraavat:

a) edellytykset ja menetelmät, joita käytetään määritettäessä asi
akkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä kokonaisvastuu
7 kohdassa tarkoitettujen vastuutyyppien osalta;

b) mahdollisuuksien mukaan vastuuarvo ennen kuin huomioon
on otettu luottoriskin vähentäminen;
c) mahdollisesti käytetyn vastikkeellisen tai takauksen luontei
sen luottosuojan tyyppi;

b) edellytykset, joiden täyttyessä 7 kohdassa tarkoitettu liiketoi
men rakenne ei muodosta lisäriskiä.

d) 395 artiklan 1 kohdan soveltamista varten laskettu vastuu
arvo sen jälkeen kun huomioon on otettu luottoriskin vä
hentäminen.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Jos laitokseen sovelletaan kolmannen osan II osaston 3 lukua,
toimivaltaisten viranomaisten käyttöön on annettava laitoksen
20 suurinta asiakasriskiä konsolidoidulla tasolla, lukuun otta
matta suuria asiakasriskejä, jotka on vapautettu 395 artiklan 1
kohdan soveltamisesta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

391 artikla
Laitoksen määritelmä suurten asiakasriskien yhteydessä
Laskettaessa vastuiden arvoa tämän osan soveltamiseksi 'laitok
sella' tarkoitetaan myös jokaista yksityistä tai julkista yritystä,
mukaan lukien sen sivuliikkeet, joka, jos se olisi sijoittautunut
unioniin, olisi 'laitoksen' tai 'sijoituspalveluyrityksen' määritel
män mukainen ja joka on saanut toimiluvan kolmannessa maas
sa, jonka soveltamat vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaa
timukset vastaavat vähintään unionin soveltamia vaatimuksia.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi laitoksen
on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot
konsolidoidulla tasolla kymmenestä suurimmasta asiakasriskis
tään, jotka liittyvät laitokseen, sekä konsolidoidulla tasolla kym
menestä suurimmasta asiakasriskistään, jotka liittyvät sääntele
mättömään rahoitusalan yhteisöön, mukaan luettuina 395 artik
lan 1 kohdan soveltamisesta vapautetut suuret asiakasriskit:
a) sellaisen asiakkaan tai asiakaskokonaisuuden tunnistetiedot,
jonka osalta laitoksella on suuri asiakasriski;
b) mahdollisuuksien mukaan vastuuarvo ennen kuin huomioon
on otettu luottoriskin vähentäminen;

392 artikla
Suuren asiakasriskin määritelmä
Yhden asiakkaan tai asiakaskokonaisuuden vastuuta laitokselle
pidetään suurena asiakasriskinä, kun sen arvo on vähintään 10
prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta.

c) mahdollisesti käytetyn vastikkeellisen tai takauksen luontei
sen luottosuojan tyyppi;
d) vastuuarvo sen jälkeen kun huomioon on otettu 395 artiklan
1 kohdan soveltamiseksi laskettu luottoriskin vähentäminen;

393 artikla
Valmiudet tunnistaa ja hallita suuria asiakasriskejä
Laitoksella on oltava järkevät hallinnolliset ja kirjanpitomenetel
mät ja riittävät sisäiset valvontamenetelmät kaikkien suurten
asiakasriskien ja niiden muutosten tunnistamiseksi, hallitsemi
seksi, seuraamiseksi, ilmoittamiseksi ja kirjaamiseksi tämän ase
tuksen mukaisesti.

e) vastuun oletettu kesto ilmaistuna kuukausittain erääntyvänä
määränä aina yhteen vuoteen asti, neljännesvuosittain erään
tyvänä määränä aina kolmeen vuoteen asti ja sen jälkeen
vuosittain erääntyvänä määränä.
3.

Ilmoitukset on annettava vähintään kahdesti vuodessa.
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4.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään seuraavat:

a) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten yhtenäinen muo
to, jonka on oltava oikeassa suhteessa laitosten toimintojen
luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen, ja sen käyttöä
koskevat ohjeet;

b) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten määräajat ja
-päivät;

L 176/231

2.
EPV laatii 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ja ottaen huo
mioon 399–403 artiklan mukaisen luottoriskin vähentämisen
sekä unionin ja kansainvälisen tason varjopankkialan ja suurten
asiakasriskien alan kehityssuuntaukset ohjeet, joissa asetetaan
asiaankuuluvat ylärajat tällaisille vastuille tai tiukemmat yksittäi
set rajat pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella har
joittaviin varjopankkiyhteisöihin liittyville vastuille.

Kyseisiä ohjeita laatiessaan EPV tarkastelee sitä, olisiko lisärajoi
tusten käyttöönotolla olennaisen haitallinen vaikutus unioniin
sijoittautuneiden laitosten riskiprofiiliin, reaalitalouden saatavilla
olevan luoton tarjoamiseen tai finanssimarkkinoiden vakauteen
ja moitteettomaan toimintaan.

c) edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin sovellettavat
tietotekniset ratkaisut.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

395 artikla
Suurten asiakasriskien rajoittaminen
1.
Sen jälkeen kun huomioon on otettu 399–403 artiklan
mukainen luottoriskin vähentäminen, laitoksen vastuu, joka liit
tyy johonkin asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen, ei saa ylit
tää arvoltaan 25:tä prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pää
omasta. Jos asiakas on laitos tai jos asiakaskokonaisuuteen kuu
luu yksi tai useampi laitos, tämä arvo ei saa ylittää 25:tä pro
senttia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta tai 150 miljoonaa
euroa sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi, edellyt
täen että kaikkiin asiakaskokonaisuuden asiakkaisiin, jotka eivät
ole laitoksia, liittyvien vastuuarvojen summa – sen jälkeen kun
huomioon on otettu 399–403 artiklan mukainen luottoriskin
vähentäminen – on enintään 25 prosenttia laitoksen hyväksyt
tävästä pääomasta.

Jos 150 miljoonan euron määrä on enemmän kuin 25 prosent
tia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta, vastuuarvo – sen jäl
keen kun huomioon on otettu 399–403 artiklan mukainen
luottoriskin vähentäminen – ei saa ylittää kohtuullista ylärajaa
laitoksen hyväksyttävään pääomaan nähden. Laitoksen on mää
riteltävä tämä yläraja direktiivin 2013/36/EU 81 artiklassa tar
koitettujen toimintalinjojen ja menettelyjen mukaisesti keskitty
märiskin hallitsemiseksi ja valvomiseksi. Kyseinen yläraja saa
olla korkeintaan 100 prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pää
omasta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa rajan, joka alittaa 150
miljoonaa euroa, ja niiden on ilmoitettava tästä EPV:lle ja ko
missiolle.

Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä pankki
toimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittaviin varjo
pankkiyhteisöihin liittyville vastuille asetettujen rajojen käyttöö
noton tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutusta, ottaen huomioon
varjopankkialan ja suurten asiakasriskien alan unionin ja kan
sainväliset kehityssuuntaukset sekä 399–403 artiklan mukaisen
luottoriskin vähentämisen. Komissio toimittaa kertomuksen Eu
roopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa
lainsäädäntöehdotuksen pankkitoimintaa säännellyn kehyksen
ulkopuolella harjoittaviin varjopankkiyhteisöihin liittyville vas
tuille asetettavista rajoista.

3.
Laitoksen on koko ajan noudatettava sovellettavaa 1 koh
dassa säädettyä ylärajaa, jollei 396 artiklasta muuta johdu.

4.
Varoja, jotka ovat kolmansien maiden virallisesti hyväksyt
tyihin sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia saamisia tai muita nii
hin liittyviä vastuita, käsitellään noudattaen 1 kohdassa säädet
tyä menettelyä.

5.
Tässä artiklassa säädetyt rajat voidaan ylittää kaupankäyn
tivarastoon kuuluvien vastuiden osalta, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:

a) kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vastuut kyseisen asiak
kaan tai asiakaskokonaisuuden osalta eivät ylitä 1 kohdassa
säädettyä hyväksyttävään pääomaan suhteutettua rajaa, jol
loin ylitys syntyy täysin kaupankäyntivarastosta;

b) laitos täyttää 397 ja 398 artiklan mukaisesti lasketun omien
varojen lisävaatimuksen tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt
rajat ylittävältä osalta;

c) jos ylitys kestää enintään 10 päivää, kaupankäyntivarastosta
johtuva kyseiseen asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liit
tyvä vastuu ei ylitä 500:aa prosenttia laitoksen hyväksyttä
västä pääomasta;
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d) ylitykset, jotka ovat kestäneet pidempään kuin 10 päivää,
eivät yhteenlaskettuna ylitä 600:aa prosenttia laitoksen hy
väksyttävästä pääomasta.

Kussakin tapauksessa, jossa enimmäismäärä ylitetään, laitoksen
on viipymättä ilmoitettava ylityksen määrä ja kyseisen asiakkaan
sekä tarvittaessa keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden
ryhmän nimi toimivaltaisille viranomaisille.
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7.
Ennen 6 kohdassa tarkoitettujen suuriin asiakasriskeihin
liittyvien erityisten rakennetoimenpiteiden hyväksymistä toimi
valtaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta neuvostolle, ko
missiolle, asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja
EPV:lle vähintään kaksi kuukautta ennen rakennetoimenpiteiden
hyväksymistä koskevan päätöksen julkaisemista ja toimitettava
asiaankuuluvaa määrällistä tai laadullista näyttöä kaikista seuraa
vista:

a) toimet, joihin rakennetoimenpiteitä sovelletaan;
6.
Tätä kohtaa sovellettaessa rakennetoimenpiteillä tarkoite
taan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat jonkin jäsenvaltion hy
väksymiä ja asianomaisen jäsenvaltion asiaankuuluvien toimival
taisten viranomaisten toteuttamia siihen saakka, kunnes kyseiset
toimenpiteet nimenomaisesti yhdenmukaistava lainsäädäntöeh
dotus tulee voimaan, ja joilla asianomaisessa jäsenvaltiossa toi
miluvan saaneet luottolaitokset velvoitetaan tallettajien suojele
miseksi ja rahoitusvakauden säilyttämiseksi vähentämään vastui
taan, jotka liittyvät niiden toiminnoista riippuvaisiin erilaisiin
oikeushenkilöihin riippumatta siitä, missä kyseiset toiminnot
sijaitsevat.

Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa ja 400 artiklan 1
kohdan f alakohdassa säädetään, jos jäsenvaltio hyväksyy kan
sallisia lakeja, jotka edellyttävät pankkiryhmittymän sisäisten ra
kennetoimenpiteiden toteuttamista, toimivaltaiset viranomaiset
voivat vaatia pankkiryhmittymään kuuluvia laitoksia, joilla on
talletusten vakuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta 1994
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/19/EY (1) mukaisesti talletussuojajärjestelmän tai kolmannen
maan vastaavan talletussuojajärjestelmän soveltamisalaan kuu
luvia talletuksia, soveltamaan suurten asiakasriskien rajaa, joka
on alle 25 prosenttia mutta joka on vähintään 15 prosenttia
31 joulukuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 välisenä
aikana ja vähintään 10 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 2015
alkaen. Tämä tapahtuu ryhmänsisäisiä vastuita koskevan 11 ar
tiklan 5 kohdan mukaisesti alakonsolidointiryhmän tasolla, kun
kyseiset vastuut muodostuvat vastuista, jotka liittyvät yhteisöön,
joka ei kuulu samaan alaryhmään rakennetoimenpiteiden osalta.

Tätä kohtaa sovellettaessa seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

a) kaikkia yhteisöjä, jotka kuuluvat samaan alaryhmään raken
netoimenpiteiden osalta, pidetään yhtenä asiakkaana tai asia
kaskokonaisuutena;

b) toimivaltaiset viranomaiset soveltavat yhtenäistä rajaa ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitettuihin vastuisiin.

Tämän menetelmän soveltaminen ei saa rajoittaa tehokasta val
vontaa konsolidoidulla tasolla eikä aiheuttaa suhteettomia kiel
teisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin ra
hoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai osaan siitä eikä muo
dostaa tai luoda estettä sisämarkkinoiden toiminnalle.
(1) EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5.

b) selvitys siitä, miksi kyseisiä ehdotettuja toimenpiteitä pide
tään soveltuvina, tehokkaina ja oikeasuhteisina tallettajien
suojelemiseksi;

c) arvio toimenpiteiden todennäköisistä positiivisista tai negatii
visista vaikutuksista sisämarkkinoihin jäsenvaltioiden saa
tavilla olevien tietojen pohjalta.

8.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 464 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanosää
dökset, joilla hyväksytään tai hylätään ehdotetut 7 kohdassa
tarkoitetut kansalliset toimenpiteet.

Kuukauden kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vas
taanottamisesta EPV antaa neuvostolle, komissiolle ja asianomai
selle jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisessä kohdassa mainituista
seikoista. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat myös
antaa neuvostolle, komissiolle ja asianomaiselle jäsenvaltiolle
lausuntonsa kyseisessä kohdassa mainituista seikoista.

Ottaen toisessa alakohdassa tarkoitetut lausunnot tarkoin huo
mioon ja jos on olemassa luotettavaa ja vahvaa näyttöä siitä,
että toimenpiteillä olisi sisämarkkinoihin kielteisiä vaikutuksia,
jotka olisivat suuremmat kuin rahoitusvakauden kannalta myön
teiset vaikutukset, komissio hylkää ehdotetut kansalliset toimen
piteet kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottami
sesta. Muussa tapauksessa komissio hyväksyy aluksi kahden
vuoden ajaksi ehdotetut kansalliset toimenpiteet, joita voidaan
tarvittaessa muuttaa.

Komissio hylkää ehdotetut kansalliset toimenpiteet vain, jos se
katsoo, että ne aiheuttavat suhteettomia kielteisiä vaikutuksia
muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään
kokonaisuudessaan tai osaan siitä muodostaen tai luoden siten
esteen sisämarkkinoiden toiminnalle tai Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen mukaiselle pääomien vapaalle liik
kuvuudelle.

Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon EPV:n lausunnon ja 7
kohdan mukaisesti esitetyn näytön.
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Ennen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä toimivaltaiset
viranomaiset voivat ehdottaa uusia toimenpiteitä soveltamisen
jatkamiseksi kahdella lisävuodella kerrallaan. Tällöin niiden on
ilmoitettava siitä komissiolle, neuvostolle, asianomaisille toimi
valtaisille viranomaisille ja EPV:lle. Uusien toimenpiteiden hy
väksymiseen sovelletaan tässä artiklassa säädettyä menettelyä.
Tämä artikla ei rajoita 458 artiklan soveltamista.

IV osaston 2 luvussa olevien, erityisriskiä koskevien ja/tai 299 ar
tiklassa ja kolmannen osan V osastossa olevien vaatimusten
mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Omien varojen lisävaatimus
on yhtä suuri kuin näihin eriin sovellettava kolmannen osan IV
osaston 2 luvun mukaisten erityisriskiä koskevien vaatimusten
ja/tai 299 artiklan ja kolmannen osan V osaston mukaisten
vaatimusten summa kerrottuna taulukon 1 sarakkeessa 2 esite
tyllä kertoimella.

396 artikla

Taulukko 1

Suuria asiakasriskejä koskevien vaatimusten noudattaminen
1.
Jos vastuut poikkeuksellisesti ylittävät 395 artiklan 1 koh
dassa asetetun ylärajan, laitoksen on ilmoitettava vastuiden
määrä viipymättä toimivaltaisille viranomaisille, jotka voivat pe
rustelluissa tapauksissa myöntää laitokselle määräajan, jossa lai
toksen on ryhdyttävä noudattamaan ylärajaa.

Jos sovelletaan 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 150 miljoo
nan euron määrää, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskoh
taisesti sallia, että laitoksen 100 prosentin yläraja hyväksyttä
vään pääomaan nähden ylittyy.
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Sarake 1: Rajojen ylitys
(prosentteina hyväksyttävästä pääomasta)

Sarake 2: Kertoimet

Enintään 40 %

200 %

40 % – 60 %

300 %

60 % – 80 %

400 %

80 % – 100 %

500 %

100 % – 250 %

600 %

Yli 250 %

900 %

398 artikla
2.
Kun laitoksen ei tarvitse 7 artiklan 1 kohdan nojalla nou
dattaa yksittäisenä yrityksenä tai alakonsolidointiryhmän tasolla
tässä osassa määrättyjä velvoitteita tai kun 9 artiklan säännöksiä
sovelletaan jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaan laitokseen,
on toteutettava toimenpiteet riskien riittävän jakaantumisen var
mentamiseksi ryhmässä.

397 artikla

Menettelyt, joilla laitoksia estetään kiertämästä omien
varojen lisävaatimuksia
Laitokset eivät saa tietoisesti kiertää 397 artiklassa asetettuja
omien varojen lisävaatimuksia, joita niiden muuten olisi nouda
tettava 395 artiklan 1 kohdassa säädetyn rajan ylittävien riskien
osalta näiden riskien jatkuessa pidempään kuin 10 päivää, siir
tämällä kyseiset riskit väliaikaisesti toiseen yritykseen, joka on
tai ei ole samassa ryhmässä, ja/tai suorittamalla keinotekoisia
tapahtumia, joiden tarkoituksena on poistaa riski 10 päivän
jakson aikana ja luoda uusi riski.

Omien varojen lisävaatimusten laskeminen kaupankäynti
varastoon sisältyviä suuria asiakasriskejä varten
1.
Edellä olevan 395 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tar
koitettu ylitys lasketaan valitsemalla kaupankäyntivarastoon si
sältyvistä kyseiseen asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liit
tyvistä kokonaisvastuista ne erät, joihin on liitetty suurimmat
kolmannen osan IV osaston 2 luvussa tarkoitetut erityisriskiä
koskevat ja/tai 299 artiklassa ja kolmannen osan V osastossa
tarkoitetut vaatimukset ja joiden summa on yhtä suuri kuin
395 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ylitys.

Laitosten on ylläpidettävä järjestelmiä, joilla varmistetaan, että
kaikista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vaikutuksen ai
kaansaavista siirroista ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille
viipymättä.

399 artikla
Hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat

2.
Kun ylitys ei kestä kymmentä päivää pidempään, omien
varojen lisävaatimus on näiden erien osalta 200 prosenttia 1
kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista.

3.
Kun ylityksestä on kulunut kymmenen päivää, 1 kohdassa
tarkoitetuin perustein valitut erät on kohdennettava taulukon 1
ensimmäisen sarakkeen asianmukaiselle riville kolmannen osan

1.
'Takauksen' katsotaan 400–403 artiklassa sisältävän kol
mannen osan II osaston 4 luvun nojalla hyväksytyt muut luot
tojohdannaiset kuin luottoriskin vaihtolainat.

2.
Jollei tämän artiklan 3 kohdasta muuta johdu, kun vastik
keellinen tai takauksen luonteinen luottosuoja on hyväksytty
400–403 artiklan nojalla, edellytyksenä on, että kolmannen
osan II osaston 4 luvussa asetetut hyväksymisperusteet ja
muut vaatimukset täytetään.
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3.
Kun laitos soveltaa 401 artiklan 2 kohtaa, vastikkeellisen
luottosuojan hyväksyminen riippuu kolmannen osan II osaston
3 luvussa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä. Tätä osaa so
vellettaessa laitos ei saa ottaa huomioon 199 artiklan 5–7 koh
dassa tarkoitettuja vakuuksia, jollei tätä sallita 402 artiklan no
jalla.

4.
Laitosten on analysoitava mahdollisimman kattavasti vas
tuunsa vakuuden antajilta, takauksen luonteisen luottosuojan
tarjoajilta ja 390 artiklan 7 kohdan mukaisista kohde-etuutena
olevista varoista mahdollisten keskittymien varalta ja ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin ja ilmoitettava merkittävistä havain
noista toimivaltaiselle viranomaiselle.
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jotka eivät täytä näitä kriteereitä, pidetään vastuina kolman
silta osapuolilta riippumatta siitä, onko vastuut vapautettu
395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta;

g) omaisuuserät ja muut vastuut, joiden vakuutena on käteistal
letus luottoa myöntävässä laitoksessa tai laitoksessa, joka on
emoyritys tai luottoa myöntävän laitoksen tytäryritys;

h) omaisuuserät ja muut vastuut, joiden vakuutena ovat luottoa
myöntävän laitoksen tai laitoksen emoyrityksen tai luottoa
myöntävän laitoksen tytäryrityksen antamat talletustodistuk
sia vastaavat arvopaperit ja jotka ovat talletetut jommankum
man haltuun;

400 artikla
Vapautukset
1.
Seuraavat vastuut vapautetaan 395 artiklan 1 kohdan so
veltamisesta:

a) omaisuuserät, jotka ovat sellaisia saamisia valtioilta, keskus
pankeilta tai julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta,
joihin vakuudettomina sovellettaisiin nollariskipainoa kol
mannen osan II osaston 2 luvun nojalla;

b) omaisuuserät, jotka ovat sellaisia saamisia kansainvälisiltä
organisaatioilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta, joihin va
kuudettomina sovellettaisiin nollariskipainoa kolmannen
osan II osaston 2 luvun nojalla;

c) omaisuuserät, jotka ovat valtioiden, keskuspankkien, kansain
välisten organisaatioiden, kansainvälisten kehityspankkien tai
julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten nimenomai
sesti takaamia silloin, kun takauksen antavan edellä mainitun
tahon vakuudettomiin saamisiin sovellettaisiin nollariskipai
noa kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla;

d) muut valtioilta, keskuspankeilta, kansainvälisiltä organisaatio
ilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai julkisyhteisöiltä tai
julkisoikeudellisilta laitoksilta olevat vastuut tai niiden takaa
mat vastuut silloin, kun riskin ottaneen tai taanneen tahon
vakuudettomiin saamisiin sovellettaisiin nollariskipainoa kol
mannen osan II osaston 2 luvun nojalla;

e) omaisuuserät, jotka ovat sellaisia saamisia jäsenvaltioiden alu
ehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta, joihin sovellettaisiin
nollariskipainoa kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla,
ja muut näihin aluehallintoihin tai paikallisviranomaisiin liit
tyvät tai niiden takaamat vastuut, joihin liittyviin saamisiin
sovellettaisiin nollariskipainoa kolmannen osan II osaston 2
luvun nojalla;

f) edellä 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuihin vasta
puoliin liittyvät vastuut, jos niihin sovellettaisiin nollariski
painoa kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla. Vastuita,

i) käyttämättömiin luottojärjestelyihin perustuvat vastuut, jotka
luokitellaan liitteessä I tarkoitetuiksi taseen ulkopuolisiksi
eriksi, joiden riski on alhainen, edellyttäen, että asiakkaan
tai asiakaskokonaisuuteen kuuluvien asiakkaiden kanssa teh
dyn sopimuksen mukaan järjestelyä voidaan käyttää vain sillä
edellytyksellä, että on tarkistettu, ettei se aiheuta 395 artiklan
1 kohdan mukaisen enimmäismäärän ylitystä;

j) keskusvastapuoliin liittyvät kaupan vastuut ja keskusvasta
puoliin liittyvät maksukyvyttömyysrahastoon maksettavat
osuudet;

k) direktiivin 94/19/EY mukaisiin talletussuojajärjestelmiin liit
tyvät, kyseisten järjestelmien rahoittamisesta aiheutuvat vas
tuut, jos järjestelmään osallistuvilla laitoksilla on lakisäätei
nen tai sopimuspohjainen velvollisuus osallistua järjestelmän
rahoittamiseen.

Laitoksen liikkeeseenlaskeman luottoriskin vaihtolainan perus
teella saatu käteinen sekä sellaiset vastapuolen lainat laitokselle
ja talletukset laitoksessa, jotka sisältyvät kolmannen osan II
osaston 4 luvun nojalla hyväksyttyyn tase-erien nettoutussopi
mukseen, kuuluvat g alakohdan soveltamisalaan.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa täyden tai osittai
sen vapautuksen, kun kyse on seuraavista vastuista:

a) 129 artiklan 1, 3 ja 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvat
katetut joukkolainat;

b) omaisuuserät, jotka ovat sellaisia saamisia jäsenvaltioiden alu
ehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta, joihin sovellettaisiin
20 prosentin riskipainoa kolmannen osan II osaston 2 luvun
nojalla, ja muut näihin aluehallintoihin tai paikallisviran
omaisiin liittyvät tai niiden takaamat vastuut, joihin liittyviin
saamisiin sovellettaisiin 20 prosentin riskipainoa kolmannen
osan II osaston 2 luvun nojalla;
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c) ne laitoksen vastuut, mukaan luettuina osakkuudet tai muut
omistusosuudet, jotka liittyvät sen emoyritykseen tai emoy
rityksen muihin tytäryrityksiin tai sen omiin tytäryrityksiin
sikäli kuin nämä yritykset sisällytetään konsolidoituun val
vontaan, jonka kohteena itse laitos on tämän asetuksen, di
rektiivin 2002/87/EY tai vastaavan kolmannessa maassa voi
massa olevan sääntelyn mukaisesti; vastuita, jotka eivät täytä
näitä kriteereitä, pidetään kolmansiin osapuoliin liittyvinä
vastuina riippumatta siitä, onko ne vapautettu 395 artiklan
1 kohdan soveltamisesta;

d) omaisuuserät, jotka ovat saamisia ja luottolaitoksiin liittyviä
muita vastuita, mukaan luettuina osakkuudet tai muut omis
tusosuudet, sellaisilta alueellisilta tai keskusluottolaitoksilta,
joiden ryhmään luottolaitos on liittynyt osaksi lain tai yhtiön
perustamiskirjan perusteella, ja joiden tehtävänä on näiden
määräysten mukaan suorittaa käteismaksujen selvitystä ryh
män sisällä;

e) omaisuuserät, jotka ovat sellaisten luottolaitosten saamisia
luottolaitoksilta ja luottolaitoksiin liittyviä muita vastuita,
joista yhden toiminta ei perustu kilpailuun ja joka lakisää
teisten ohjelmien tai yhtiöjärjestyksensä nojalla antaa tai ta
kaa lainoja edistääkseen tiettyjä talouden toimialoja ja joita
koskee valtion valvonta jossain muodossa ja lainojen käyttö
rajoitukset, edellyttäen, että asianomaiset vastuut perustuvat
sellaisiin lainoihin, jotka siirretään tuensaajille luottolaitosten
välityksellä, tai näiden lainojen takauksiin;

f) omaisuuserät, jotka ovat saamisia laitoksilta ja laitoksiin liit
tyviä muita vastuita, edellyttäen, että nämä vastuut eivät
muodosta tällaisten laitosten omia varoja, kestävät korkein
taan seuraavaan pankkipäivään eivätkä ole merkittävän kau
pankäyntivaluutan määräisiä;

g) omaisuuserät, jotka ovat kansallisen valuutan määräisiä saa
misia keskuspankeilta niissä pidettävien vähimmäisvarantojen
muodossa;

h) omaisuuserät, jotka ovat kansallisen valuutan määräisiä ja
kansallisessa valuutassa rahoitettuja saamisia keskushallinno
ilta valtion arvopapereissa säilytettävien lakisääteisten maksu
valmiusvaatimusten muodossa, edellyttäen että toimivaltais
ten viranomaisten harkinnan mukaan valitun luottoluokitus
laitoksen näille keskushallinnoille antama luottoluokitus on
sijoitusluokka;

i) 50 prosenttia liitteessä I tarkoitetuista taseen ulkopuolisista
rembursseista, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja
taseen ulkopuolisista käyttämättömistä luottojärjestelyistä,
joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja toimivaltaisten
viranomaisten suostumuksella 80 prosenttia muista kuin
myönnetyille luotoille annetuista takauksista, jotka perustu
vat lakiin tai asetukseen ja joita ovat jäsenilleen antaneet
keskinäiset yhtiöt, joilla on luottolaitoksen asema;
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j) lakisääteisesti vaadittavat takaukset, joita käytetään silloin,
kun asunto-obligaatioita liikkeeseen laskemalla rahoitettu
kiinnitysluotto maksetaan kiinnitysluoton ottajalle ennen
kiinnitysluoton lopullista rekisteröintiä maarekisteriin, edel
lyttäen, ettei takausta käytetä riskin vähentämiseen riskipai
notettujen vastuuerien laskennassa;

k) omaisuuserät, jotka ovat virallisesti hyväksyttyihin pörsseihin
kohdistuvia saamisia tai muita niihin liittyviä vastuita.

3.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 2 kohdassa tar
koitetun vapautuksen ainoastaan silloin, kun seuraavat edelly
tykset täyttyvät:

a) vastuun, vastapuolen tai laitoksen ja vastapuolen välisen suh
teen erityisluonne poistaa vastuusta aiheutuvan riskin tai vä
hentää sitä; ja

b) mahdollisia jäljellä olevia keskittymäriskejä voidaan käsitellä
muilla yhtä tehokkailla keinoilla, kuten direktiivin
2013/36/EU 81 artiklassa säädetyillä järjestelyillä, menette
lyillä ja menetelmillä.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, aikovatko
ne käyttää jotakin 2 kohdassa säädetyistä vapautuksista tämän
kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, ja niiden on kuultava
EPV:tä tästä valinnasta.

401 artikla
Luottoriskien vähentämistekniikkojen käytöstä aiheutuvan
vaikutuksen laskeminen
1.
Laskettaessa vastuiden arvoa 395 artiklan 1 kohdan sovel
tamiseksi laitos voi käyttää kolmannen osan II osaston 4 luvun
nojalla laskettua 'täysin mukautettua vastuuarvoa', jossa on
otettu huomioon luottoriskin vähentämistekniikka, volatiliteetti
korjaukset ja maturiteettierot (E*).

2.
Laitos, joka saa käyttää omia LGD- ja CF-estimaattejaan
johonkin vastuuryhmään kolmannen osan II osaston 3 luvun
mukaisesti, voi toimivaltaisten viranomaisten luvalla hyväksyä
rahoitusvakuuksien vaikutukset laskettaessa vastuiden arvoa
395 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava edellisessä alakoh
dassa tarkoitettu lupa ainoastaan, jos laitos voi arvioida rahoi
tusvakuuksien vaikutukset vastuisiinsa erillään muista LGD-esti
maatin kannalta merkityksellisistä seikoista.
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Laitoksen tuottamien estimaattien on sovelluttava riittävän hy
vin käytettäviksi 395 artiklan säännösten noudattamiseksi las
ketun vastuuarvon alentamisessa.
Jos laitos saa käyttää omia estimaattejaan rahoitusvakuuksien
vaikutuksista, sen on käytettävä niitä omien varojen vaatimusten
laskennassa tämän asetuksen mukaisesti käytetyn menetelmän
mukaisella tavalla.
Laitokset, joilla on lupa käyttää omia LGD- ja CF-estimaattejaan
johonkin vastuuryhmään kolmannen osan II osaston 3 luvun
mukaisesti ja jotka eivät laske vastuidensa arvoa tämän kohdan
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla, voivat käyttää
rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää tai 403 artiklan 1 koh
dan b alakohdassa tarkoitettua menetelmää vastuiden arvon las
kemiseen.
3.
Laitoksen, joka käyttää rahoitusvakuuksien kattavaa mene
telmää tai jolle on annettu lupa käyttää tämän artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua menetelmää vastuiden arvon laskemiseen
395 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi, on suoritettava säännöl
lisesti stressitestejä luottoriskikeskittymille, mukaan lukien vas
taanotettujen vakuuksien realisointiarvon osalta.
Näissä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa säännöllisissä
stressitesteissä on arvioitava sellaisista markkinaolosuhteiden
mahdollisista muutoksista johtuvia riskejä, jotka voisivat vaikut
taa kielteisesti laitoksen omien varojen riittävyyteen, ja vakuuk
sien realisointiin stressitilanteissa liittyviä riskejä.
Tehtävien stressitestien on oltava riittäviä ja soveltuvia tällaisten
riskien arvioimiseen.
Jos säännöllinen stressitesti osoittaa, että vastaanotetun vakuu
den realisointiarvo on alhaisempi kuin on sallittua käytettäessä
rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää tai tapauksen mukaan
2 kohdassa kuvailtua menetelmää, hyväksyttävää vakuuden ar
voa on alennettava vastaavasti laskettaessa vastuiden arvoa
395 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen laitosten on sisällytet
tävä seuraavat seikat keskittymäriskin välttämistä koskeviin stra
tegioihinsa:
a) toimintalinjat ja menettelyt niiden riskien varalta, joita vas
tuiden ja vastuiden luottosuojan maturiteettieroista aiheutuu;
b) toimintalinjat ja menettelyt sellaisen tilanteen varalta, jolloin
vakuuden realisointiarvo on stressitestin mukaan matalampi
kuin on otettu huomioon käytettäessä rahoitusvakuuksien
kattavaa menetelmää tai 2 kohdassa kuvailtua menetelmää;
c) toimintalinjat ja menettelyt, jotka liittyvät luottoriskien vä
hentämistekniikoiden soveltamisesta aiheutuvaan keskittymä
riskiin ja varsinkin suuriin välillisiin luottoriskeihin (esim.
vakuudeksi hyväksyttyjen arvopapereiden ainoaan liikkee
seenlaskijaan liittyvät riskit).
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402 artikla
Kiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat vastuut
1.
Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltami
seksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka
täytenä vakuutena on kiinteistö 125 artiklan 1 kohdan mukai
sesti, kyseisen kiinteistön markkina-arvon tai kiinnitysluoton
arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla ky
seisen kiinteistön markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitys
luoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet
säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottojen arvon arviointipe
rusteista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ovat vahvista
neet riskipainoksi enintään 35 prosenttia niiden vastuiden
tai vastuun osien osalta, joiden vakuutena on asuinkiinteistö
124 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) vastuun tai vastuun osan täytenä vakuutena on

i) asuinkiinteistöön vahvistetut kiinnitykset; tai

ii) asuinkiinteistö leasing-sopimuksessa, jossa vuokralleanta
jalla säilyy täysi omistusoikeus asuinkiinteistöön ja vuok
ralainen ei ole vielä käyttänyt osto-oikeuttaan;

c) edellä olevien 208 artiklan ja 229 artiklan 1 kohdan vaa
timukset täyttyvät.

2.
Laitos voi laskiessaan vastuuarvoja 395 artiklan soveltami
seksi alentaa sellaisen vastuun tai vastuun osan arvoa, jonka
täytenä vakuutena on kiinteistö 126 artiklan 1 kohdan mukai
sesti, kyseisen kiinteistön markkina-arvon tai kiinnitysluoton
arvon kiinnitetyllä määrällä, mutta enintään 50 prosentilla ky
seisen kiinteistön markkina-arvosta tai 60 prosentilla kiinnitys
luoton arvosta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet
säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottojen arvon arviointipe
rusteista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet
riskipainoksi enintään 50 prosenttia niiden vastuiden tai vas
tuun osien osalta, joiden vakuutena on liikekiinteistö 124 ar
tiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) vastuun täytenä vakuutena on

i) toimisto- tai muihin liiketiloihin vahvistetut kiinnitykset;
tai

ii) toimisto- tai muut liiketilat ja vastuut, jotka liittyvät omai
suuden leasing-sopimuksiin;
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eikä asiakasta, jos vastuu on suojattu vakuudella ja edellyttä
en, että vastuun vakuudelliseen osuuteen sovellettaisiin sa
maa tai alhaisempaa riskipainoa kuin asiakasta koskevaan
vakuudettomaan vastuuseen kolmannen osan II osaston 2
luvun nojalla.

c) edellä 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 208 artiklan ja
229 artiklan 1 kohdan vaatimukset täyttyvät;

d) liikekiinteistö on täysin valmiiksi rakennettu.

3.
Laitos voi käsitellä sellaista vastapuoleen liittyvää vastuuta,
joka johtuu takaisinmyyntisopimuksesta, jonka puitteissa laitos
on ostanut vastapuolelta kolmansien osapuolten kiinteää omai
suutta koskevan ei-liitännäisen itsenäisen kiinnityspantin, ku
hunkin kyseisistä kolmansista osapuolista liittyvinä useina yksit
täisinä vastuina, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) vastapuoli on laitos;

b) vastuun täytenä vakuutena on kyseisten kolmansien osapu
olten kiinteää omaisuutta koskeva pantti, jonka laitos on
ostanut ja jota laitoksella on mahdollisuus käyttää;

c) laitos on varmistanut, että 208 artiklan ja 229 artiklan 1
kohdan vaatimukset täyttyvät;

d) laitoksesta tulee edunsaaja niiden saamisien osalta, joita vas
tapuolella on kolmansilta osapuolilta vastapuolen maksulai
minlyönti-, maksukyvyttömyys- tai selvitystilatilanteessa;

e) laitos ilmoittaa 394 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viran
omaisille jokaiseen muuhun laitokseen liittyvien tämän koh
dan mukaisesti käsiteltävien vastuiden kokonaismäärän.

Näissä tapauksissa laitoksen on oletettava, että sillä on jokaiseen
kyseiseen kolmanteen osapuoleen liittyvä vastuu sen saamisen
määräisenä, joka vastapuolella on kolmannelta osapuolelta, vas
taavan vastapuoleen liittyvän vastuun määrän sijasta. Mahdol
lista jäljellä olevaa vastapuoleen liittyvää vastuuta käsitellään
edelleen vastapuoleen liittyvänä vastuuna.
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Laitos ei voi käyttää ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tar
koitettua menetelmää, jos vastuun maturiteetti poikkeaa suojan
maturiteetista.

Tämän osan soveltamiseksi laitos voi käyttää sekä rahoitusva
kuuksien kattavaa menetelmää että ensimmäisen alakohdan b
alakohdassa esitettyä käsittelyä ainoastaan, jos se saa käyttää
sekä rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää että rahoitusva
kuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää 92 artiklan sovel
tamiseksi.

2.

Kun laitos soveltaa 1 kohdan a alakohtaa:

a) jos takaus ja vastuu eivät ole samassa valuutassa, katettava
vastuu on laskettava noudattaen eri valuuttojen käsittelystä
takauksen luonteisen luottosuojan tapauksessa annettuja
säännöksiä, jotka on esitetty kolmannen osan II osaston 4
luvussa;

b) jos vastuun maturiteetti ja sen luottosuojan maturiteetti eivät
ole samat, niitä on käsiteltävä noudattaen maturiteettieron
käsittelystä annettuja säännöksiä, jotka on esitetty kolman
nen osan II osaston 4 luvussa;

c) osittainen kattaminen voidaan hyväksyä kolmannen osan II
osaston 4 luvussa kuvaillun käsittelyn mukaisesti.

403 artikla
Substituutiomenetelmä

VIIDES OSA

1.
Kun kolmas on taannut asiakkaaseen liittyvän vastuun tai
kolmas on antanut vakuuden, jolla se on suojattu, laitos voi:

SIIRRETTYYN LUOTTORISKIIN LIITTYVÄT VASTUUT
I OSASTO
TÄMÄN OSAN YLEISET SÄÄNNÖKSET

a) katsoa, että se osuus vastuusta, jolla on takaus, koskee takaa
jaa eikä asiakasta, edellyttäen, että takaajaa koskevaan vakuu
dettomaan vastuuseen sovellettaisiin samaa tai alhaisempaa
riskipainoa kuin asiakasta koskevaan vakuudettomaan vas
tuuseen kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla;

b) katsoa, että se osuus vastuusta, jonka vakuutena on hyväk
sytyn vakuuden markkina-arvo, koskee kolmatta osapuolta

404 artikla
Soveltamisala
Tämän osan II ja III osastoa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta
2011 tai sen jälkeen liikkeeseen laskettuihin uusiin arvopape
ristamisiin. Tämän osan II ja III osastoa sovelletaan 31 päivän
joulukuuta 2014 jälkeen olemassa oleviin arvopaperistamisiin,
jos niihin lisätään uusia arvopaperistettavia vastuita tai vastuita
korvataan kyseisen päivämäärän jälkeen.
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II OSASTO
SIJOITTAJALAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

405 artikla
Liikkeeseenlaskijan säilyttämä osuus
1.
Muu laitos kuin alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen
luotonantaja voi ottaa vastuun arvopaperistamisposition luotto
riskistä kaupankäyntivarastonsa puitteissa tai sen ulkopuolella
ainoastaan, jos alullepanija, järjestäjä tai alkuperäinen luoton
antaja on nimenomaisesti ilmoittanut laitokselle aikovansa säi
lyttää jatkuvasti olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuu
den, joka on kuitenkin vähintään 5 prosenttia.
Vähintään 5 prosentin suuruisen olennaisen nettomääräisen ta
loudellisen osuuden säilyttämisenä pidetään ainoastaan jotakin
seuraavista:
a) vähintään viiden prosentin säilyttämistä kunkin myydyn tai
sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan nimellisarvosta;
b) uudistettavien vastuiden arvopaperistamisen tapauksessa alul
lepanijan osuuden säilyttämistä niin, että se on vähintään
viisi prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta;
c) satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden säilyttämistä niin, että
ne vastaavat vähintään viittä prosenttia arvopaperistettujen
vastuiden nimellisarvosta siinä tapauksessa, että vastuut olisi
muuten arvopaperistettu, edellyttäen, että mahdollisesti arvo
paperistettuja vastuita on alun perin vähintään 100 kappa
letta
d) suuririskisimmän etuoikeusluokan säilyttämistä sekä tarvitta
essa muiden etuoikeusluokkien, joilla on sama tai huonompi
riskiprofiili kuin sijoittajille siirretyillä tai myydyillä etuoike
usluokilla ja jotka eivät eräänny aikaisemmin kuin sijoittajille
siirretyt tai myydyt etuoikeusluokat, säilyttämistä niin, että se
vastaa kaikkiaan vähintään viittä prosenttia arvopaperistettu
jen vastuiden nimellisarvosta;
e) suuririskisimmän vastuun säilyttämistä niin, että se on vähin
tään viisi prosenttia jokaisesta arvopaperistetusta vastuusta
arvopaperistamisessa.
Nettomääräinen taloudellinen osuus mitataan alussa ja se säily
tetään jatkuvasti. Nettomääräiseen taloudelliseen osuuteen, mu
kaan lukien säilytetyt positiot, kertyneet korot tai vastuut, ei
sovelleta minkäänlaista luottoriskin vähentämistekniikkaa, ly
hyitä positioita eikä muita suojauksia eikä sitä saa myydä. Net
tomääräinen taloudellinen osuus määritellään taseen ulkopuolis
ten erien nimellisarvoa käyttäen.
Säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta mihinkään arvopaperistami
seen moninkertaisesti.
2.
Kun EU:ssa emoyrityksenä toimiva luottolaitos, EU:ssa toi
miva rahoitusalan holdingyhtiö tai EU:ssa toimiva rahoitusalan
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sekaholdingyhtiö taikka sen tytäryritys arvopaperistaa alulle pa
nevana tai järjestävänä luottolaitoksena useista konsolidoidun
valvonnan alaan kuuluvista luottolaitoksista, sijoituspalveluyri
tyksistä tai muista rahoituslaitoksista peräisin olevia vastuita, 1
kohdassa tarkoitetun vaatimuksen täyttämiseksi riittää siihen
liittyvän EU:ssa emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen, EU:ssa
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa toimivan rahoi
tusalan sekaholdingyhtiön konsolidoitu asema.
Ensimmäistä alakohtaa kohtaa sovelletaan vain, kun arvopape
ristetut vastuut luoneet luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset
tai rahoituslaitokset ovat sitoutuneet noudattamaan 408 artiklan
mukaisia vaatimuksia ja toimittavat oikea-aikaisesti alullepane
valle tai järjestävälle luottolaitokselle ja EU:ssa emoyrityksenä
toimivalle luottolaitokselle, EU:ssa toimivalle rahoitusalan hol
dingyhtiölle tai EU:ssa toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhti
ölle 409 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämiseksi tar
vittavat tiedot.
3.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos arvopaperistetut
vastuut ovat seuraaviin yhteisöihin liittyviä vastuita tai näiden
yhteisöjen kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti takaamia:
a) keskushallinnot ja keskuspankit;
b) jäsenvaltioiden aluehallinnot tai paikallisviranomaiset, julkis
yhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset;
c) laitokset, joihin sovelletaan kolmannen osan II osaston 2
luvun mukaisesti korkeintaan 50 prosentin riskipainoa;
d) kansainväliset kehityspankit.
4.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta selkeään, läpinäkyvään
ja helposti saatavaan indeksiin perustuviin liiketoimiin, kun
taustalla olevat referenssiomaisuuserät ovat vastaavat kuin ne,
joista koostuu laajalti kaupan kohteena olevien erien indeksi,
tai kun ne ovat muita vaihdantakelpoisia arvopapereita kuin
arvopaperistamispositioita;
406 artikla
Asianmukainen huolellisuus
1.
Laitosten on, ennen kuin ne ottavat vastuun arvopaperis
tamisesta aiheutuvista riskeistä ja tarvittaessa tämän jälkeen, pys
tyttävä osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille kunkin yksit
täisen arvopaperistamispositionsa osalta, että laitoksilla on kat
tava ja syvällinen käsitys seuraavista seikoista ja että laitokset
ovat ottaneet näiden seikkojen osalta käyttöön muodolliset kau
pankäyntivarastoonsa tai muuhun rahoitustoimintaansa soveltu
vat toimintatavat ja menettelyt, jotka ovat oikeassa suhteessa
niiden arvopaperistamispositioihin tehtyjen sijoitusten riskipro
fiiliin, analyysi- ja kirjaustarkoituksissa:
a) alullepanijoiden, järjestäjien tai alkuperäisten luotonantajien
405 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittamat tiedot sen
täsmentämiseksi, mikä on niiden jatkuvasti säilyttämä netto
määräinen taloudellinen osuus arvopaperistamisesta;
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b) yksittäisiin arvopaperistamispositioihin liittyvät riskien omi
naispiirteet;
c) arvopaperistamispositioiden perustana oleviin vastuisiin liit
tyvät riskien ominaispiirteet;
d) alullepanijoiden tai järjestäjien aiempiin arvopaperistamisiin
liittyvä maine ja tappiot arvopaperistamispositioiden perus
tana olevissa asianomaisissa vastuuryhmissä;
e) alullepanijoiden tai järjestäjien taikka niiden edustajien tai
neuvonantajien lausunnot niiden asianmukaisesta huolelli
suudesta arvopaperistettujen vastuiden yhteydessä ja tapauk
sen mukaan arvopaperistettujen vastuiden vakuuksien laadus
ta;
f) tapauksen mukaan menetelmät ja käsitteet, joihin arvopape
ristettujen vastuiden vakuuksien arviointi perustuu, ja toimin
tatavat, jotka alullepanija tai järjestäjä on ottanut käyttöön
varmistaakseen arvioijan riippumattomuuden;
g) kaikki arvopaperistamiseen liittyvät rakenteelliset tekijät,
jotka voivat olennaisesti vaikuttaa laitoksen arvopaperista
misposition kehitykseen, kuten sopimusperustaiset pankki
vekselit ja vekseleihin liittyvät laukaisijat, erilliset takaukset,
likviditeettisopimukseen edullisesti vaikuttavat takaukset,
markkina-arvolaukaisijat ja sopimuskohtaiset maksukyvyttö
myyden määritelmät.
Laitosten on säännöllisesti toteutettava arvopaperistamispositioi
hinsa soveltuvia omia stressitestejään. Tässä tarkoituksessa lai
tokset voivat käyttää ulkoisen luottoluokituslaitoksen kehittämiä
rahoitusmalleja edellyttäen, että laitokset voivat pyydettäessä
osoittaa, että ne ennen sijoitusten tekemistä huolehtivat asian
mukaisesti malleihin liittyvien oletusten ja mallien rakenteiden
validoimisesta ja että ne ymmärtävät menetelmän, oletukset ja
tulokset.
2.
Muiden laitosten kuin alullepanijan, järjestäjän tai alkupe
räisen luotonantajan on otettava käyttöön muodolliset kaupan
käyntivarastoonsa tai muuhun rahoitustoimintaansa soveltuvat
menettelyt, jotka ovat oikeassa suhteessa niiden arvopaperistet
tuihin positioihin tekemien sijoitusten riskiprofiiliin, jotta ne
voivat jatkuvasti ja oikea-aikaisesti seurata arvopaperistamispo
sitioidensa perustana olevien vastuiden kehitystä. Tarpeen mu
kaan tähän on sisällyttävä vastuun tyyppi, niiden lainojen pro
senttiosuus, jotka ovat olleet erääntyneinä yli 30, 60 ja 90
päivää, maksukyvyttömyysasteet, ennakkomaksuasteet, ulosmit
tauksessa olevat lainat, vakuuksien tyypit ja hallinta, arvopape
ristamisen kohteena olleiden vastuiden luottopisteytyksen tai
muiden luottokelpoisuusmittareiden mukainen frekvenssijakau
ma, toimialoittainen tai maantieteellinen hajaantuneisuus, lainan
ja vakuuden suhdetta koskeva frekvenssijakauma soveltaen luok
karajoja, jotka helpottavat riittävää herkkyysanalyysiä. Jos arvo
paperistettavat vastuut itse ovat arvopaperistamispositioita, lai
toksilla on oltava tässä alakohdassa mainittujen arvopaperista
misen etuoikeusluokkia koskevien tietojen, kuten liikkeeseenlas
kijan nimen ja luottoluokan, lisäksi myös tiedot arvopaperista
misen etuoikeusluokkien arvopaperistettujen vastuiden ominais
piirteistä ja kehityksestä.
Laitosten on myös sovellettava samoja analysointistandardeja
kolmansilta osapuolilta ostettuihin arvopaperistamisemissioiden
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omistusosuuksiin tai merkintäsitoumuksiin riippumatta siitä, säi
lytetäänkö näitä omistusosuuksia tai merkintäsitoumuksia niiden
kaupankäyntivarastossa vai sen ulkopuolella.
407 artikla
Ylimääräinen riskipaino
Jos laitos ei täytä 405, 406 tai 409 artiklan vaatimuksia olen
naiselta osin, mikä johtuu laitoksen tuottamuksellisesta menet
telystä tai laiminlyönnistä, toimivaltaisten viranomaisten on
määrättävä suhteellinen ylimääräinen riskipaino, joka on vähin
tään 250 prosenttia siitä riskipainosta (joka rajataan 1 250 pro
sentiksi), jota sovelletaan asianomaisiin arvopaperistamispositioi
hin 245 artiklan 6 kohdan tai 337 artiklan 3 kohdan mukai
sesti. Ylimääräistä riskipainoa on nostettava vähitellen kunkin
seuraavan asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden
rikkomisen seurauksena.
Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon tiettyjä
arvopaperistamisia koskevat 405 artiklan 3 kohdassa säädetyt
vapautukset alentamalla riskipainoa, jonka ne muussa tapauk
sessa määräisivät tämän artiklan nojalla sellaisen arvopaperista
misen osalta, johon sovelletaan 405 artiklan 3 kohtaa.
III OSASTO
JÄRJESTÄVIÄ JA ALULLEPANEVIA LAITOKSIA KOSKEVAT
VAATIMUKSET

408 artikla
Luotonmyöntämiskriteerit
Järjestävien ja alullepanevien laitosten on sovellettava arvopape
ristettaviin vastuisiin samoja, direktiivin 2013/36/EU 79 artiklan
vaatimusten mukaisia vakuuttavasti perusteltuja ja hyvin mää
riteltyjä luotonmyöntämiskriteereitä kuin vastuisiin, jotka ne pi
tävät kaupankäyntivarastonsa ulkopuolella. Alullepanevien ja
järjestävien laitosten on tässä tarkoituksessa sovellettava samoja
prosesseja niin luottojen myöntämisessä kuin tapauksen mu
kaan luottoehtojen muuttamisessa ja uudistamisessa sekä uudel
leenrahoituksessa.
Jos tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaa
timukset eivät täyty, alullepaneva laitos ei saa soveltaa 245 ar
tiklan 1 kohtaa, eikä sen sallita jättää arvopaperistettuja vastuita
pois tämän asetuksen mukaisten pääomavaatimusten laskennas
ta.
409 artikla
Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan
Alullepanijana, järjestäjänä tai alkuperäisenä luotonantajana toi
mivien laitosten on ilmoitettava sijoittajille, minkä tasoinen on
niiden 405 artiklan mukainen sitoumus säilyttää nettomääräi
nen taloudellinen osuus arvopaperistamisesta. Järjestävien ja
alullepanevien laitosten on varmistettava, että mahdollisten si
joittajien saatavilla on helposti kaikki olennaisen tärkeät tiedot
yksittäisten arvopaperistettujen vastuiden luottoluokituksista ja
kehityksestä sekä arvopaperistettua vastuuta tukevista kassavir
roista ja vakuuksista sekä tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta voi
daan tehdä kattavia ja asiantuntevia stressitestejä arvopaperistet
tuja vastuita tukevista kassavirroista ja vakuusarvoista. Tätä var
ten 'olennaisen tärkeät tiedot' määritetään arvopaperistamispäi
vänä ja tarvittaessa arvopaperistamisen luonteen mukaan sen
jälkeen.
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410 artikla
Yhtenäiset täytäntöönpanoehdot
1.
EPV raportoi komissiolle vuosittain toimenpiteistä, joita
toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet varmistaakseen,
että laitokset noudattavat II ja III osaston vaatimuksia.
2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritetään yksityiskohtaisemmin
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liitteessä I luetelluista liiketoimista tai joka on jokin seuraa
vista:
a) luottolaitos;
b) sijoituspalveluyritys;
c) arvopaperistamista varten perustettu erillisyhtiö (SSPE);

a) 405–406 artiklassa säädetyt vaatimukset, joita sovelletaan
laitoksiin, jotka ottavat vastuun arvopaperistamisesta aiheu
tuvista riskeistä;

d) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys;

b) säilyttämisvaatimukset, mukaan lukien 405 artiklassa tarkoi
tetulle olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden säi
lyttämiselle asetetut ehdot sekä säilyttämisen taso;

f) vakuutusyritys;

c) 406 artiklassa säädetyt asianmukaista huolellisuutta koskevat
vaatimukset laitoksille, jotka ottavat vastuun arvopaperista
mispositiosta; ja
d) 408 ja 409 artiklassa säädetyt järjestävään tai alullepanevaan
laitokseen sovellettavat vaatimukset.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

e) vaihtuvapääomainen sijoitusjärjestely;

g) rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyh
tiö;
2) 'vähittäistalletuksella' velkaa luonnolliselle henkilölle tai p kyritykselle, jos luonnollinen henkilö tai pk-yritys voidaan
lukea luottoriskien standardimenetelmällä tai IRB-menetel
mällä vähittäisvastuuryhmään, tai velkaa yhtiölle, johon voi
daan soveltaa 153 artiklan 4 kohdassa säädettyä kohtelua, ja
kun kaikkien tällaisten yritysten tekemien talletusten yhteen
laskettu määrä on ryhmätasolla enintään 1 miljoona euroa.
412 artikla
Maksuvalmiusvaatimus

3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia
valvontakäytäntöjen lähentämisen helpottamiseksi 407 artiklan
soveltamista varten, mukaan lukien toimenpiteet asianmukaista
huolellisuutta ja riskinhallintaa koskevien velvoitteiden noudat
tamatta jättämistä koskevissa tapauksissa.

1.
Laitoksilla on oltava likvidejä varoja määrä, jonka arvojen
summa kattaa likviditeetin ulosvirtaukset vähennettynä likvidi
teetin sisäänvirtauksilla stressitilanteissa, jotta voidaan varmistaa,
että laitoksilla on maksuvalmiuspuskurit, jotka vakavissa stressi
tilanteissa riittävät vastaamaan likviditeetin sisään- ja ulosvirta
usten mahdolliseen epätasapainoon 30 päivän ajanjaksolla.
Stressikausina laitokset voivat käyttää likvidejä varojaan likvidi
teetin nettoulosvirtaustensa kattamiseen.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

2.
Laitokset eivät saa laskea likviditeetin sisäänvirtauksia ja
likvidejä varoja kahteen kertaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

3.
Laitokset voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettuja likvidejä
varoja täyttääkseen velvollisuutensa stressiolosuhteissa 414 artik
lan mukaisesti.

KUUDES OSA

4.
Jäljempänä olevan II osaston säännöksiä on sovellettava
yksinomaan 415 artiklassa säädettyjen raportointivelvollisuuk
sien määrittelyyn.

MAKSUVALMIUS
I OSASTO
MÄÄRITELMÄT JA MAKSUVALMIUSVAATIMUS

411 artikla
Määritelmät
Tässä osassa tarkoitetaan:
1) 'rahoitusalan asiakkaalla' asiakasta, jonka pääasiallisena lii
ketoimintana on yksi tai useampi direktiivin 2013/36/EU

5.
Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön maksuval
miusvaatimuksia koskevia kansallisia säännöksiä, ennen kuin
unionissa määritellään ja otetaan täysimääräisesti käyttöön
460 artiklan mukaiset maksuvalmiusvaatimuksia koskevat sito
vat vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltiot tai toimivaltaiset viran
omaiset voivat vaatia jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita laitoksia
tai näiden laitosten osia pitämään korkeamman maksuvalmius
vaatimuksen enintään 100 prosenttina, kunnes sitova vähim
mäisvaatimus on otettu täysimääräisesti käyttöön 100 prosentin
tasolla 460 artiklan mukaisesti.
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413 artikla
Pysyvä varainhankinta
1.
Laitosten on erilaisin pysyvän varainhankinnan välinein
varmistettava, että pitkän aikavälin velvoitteet täytetään asiaan
kuuluvasti sekä normaali- että stressitilanteissa.

2.
Jäljempänä olevan III osaston säännöksiä sovelletaan yk
sinomaan 415 artiklassa säädettyjen raportointivelvollisuuksien
määrittelyyn.
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luotonantoa ja vakuudellisia vaihtosopimuksia koskevat trans
aktiot asianmukaisesti purettu tapauksissa, joissa 416 artiklan
1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuille likvideille varoille
on annettu sellainen vakuus, joka ei muodostu 416 artiklan 1
kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista varoista.

2.
Laitoksen on ilmoitettava erikseen kotijäsenvaltion toimi
valtaisille viranomaisille 1 kohdassa tarkoitetut erät jäljempänä
esitetyn valuutan määräisinä, kun sillä on

3.
Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia
säännöksiä pysyvää varainhankintaa koskevien vaatimusten alal
la, ennen kuin unionissa määritetään ja otetaan käyttöön 510 ar
tiklan mukaiset pysyvän varainhankinnan vaatimuksia koskevat
sitovat vähimmäisvaatimukset.

a) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun raportointivaluutan mää
räinen kokonaisvelka, jonka arvo on vähintään 5 prosenttia
laitoksen tai erityisen maksuvalmiusalaryhmän kokonaisve
loista; tai

414 artikla

b) direktiivin 2013/36/EU 52 artiklan mukainen merkittävä si
vuliike vastaanottavassa jäsenvaltiossa, joka käyttää eri va
luuttaa kuin tämän artiklan 1 kohdan mukaista määriteltyä
raportointivaluuttaa.

Maksuvalmiusvaatimusten noudattaminen
Jos laitos ei täytä tai ennakoi, että se ei täytä 412 artiklassa
asetettua vaatimusta tai 413 artiklan 1 kohdassa säädettyä
yleistä velvoitetta, mukaan lukien stressikausina, sen on välittö
mästi ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille ja toimi
tettava ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille viranomaisille
suunnitelma, miten se aikoo täyttää 412 artiklan tai 413 artiklan
1 kohdan vaatimukset mahdollisimman pian uudelleen. Laitok
sen on siihen asti, kun se taas täyttää vaatimukset, ilmoitettava
II osastossa tai tarvittaessa III osastossa tarkoitetut erät päivittäin
kunkin pankkipäivän loppuun mennessä, ellei toimivaltainen
viranomainen anna lupaa harvempaan ilmoittamiseen ja pidem
pään määräaikaan. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää
tällaisia lupia ainoastaan laitoksen yksilöllisen tilanteen perus
teella ja ottaen huomioon laitoksen toiminnan laajuuden ja
monimuotoisuuden. Niiden on seurattava maksuvalmiuden pa
lauttamissuunnitelman toteuttamista ja tarvittaessa vaadittava
maksuvalmiuden palauttamista nopeammin.

II OSASTO
MAKSUVALMIUSRAPORTOINTI

3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään seuraavat:

a) yhtenäiset raportoinnin muodot ja tietotekniikkaratkaisut
sekä niihin liittyvät määräaikoja ja viite- ja ilmoituspäivämää
riä koskevat ohjeet. Raportoinnin muodon ja määräaikojen
on oltava oikeassa suhteessa laitosten eri toimintojen luon
teeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen, ja niiden on ka
tettava 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaadittu raportointi;

b) maksuvalmiuden seurannan edellyttämä, laitoksen toiminnan
luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen suhteutettu
lisämetriikka, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat
saada kattavan kuvan likviditeettiriskiprofiilista;

415 artikla
Raportointivelvollisuus ja raportoinnin muoto
1.
Laitosten on 416 artiklan mukaisesti ilmoitettava toimival
taisille viranomaisille II ja III osastossa tarkoitetut erät ja niiden
osatekijät, mukaan luettuna likvidien varojensa koostumus yh
dessä valuutassa riippumatta siitä, minkä valuutan määräisinä ne
tosiasiallisesti ovat. Siihen asti, kun kuudennen osan mukainen
maksuvalmiusvaatimus on 460 artiklan mukaisesti täysin mää
ritetty ja pantu täytäntöön vähimmäisvaatimuksena, laitosten on
ilmoitettava II osastossa ja liitteessä III esitetyt erät. Laitosten on
ilmoitettava III osastossa esitetyt erät. Raportoinnin on II osas
tossa ja liitteessä III tarkoitettujen erien osalta oltava vähintään
kuukausittaista ja III osastossa tarkoitettujen erien osalta vähin
tään neljännesvuosittaista.

Raportointimuotoon on sisällytettävä kaikki tarvittavat tiedot, ja
EPV:n on voitava näiden perusteella arvioida, onko vakuudellista

EPV toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle a alakohdassa esitettyjen seikkojen osalta
viimeistään 1 helmikuuta 2015, ja b kohdassa esitettyjen seik
kojen osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siihen asti kun sitovat maksuvalmiusvaatimukset otetaan täysi
määräisesti käyttöön, toimivaltaiset viranomaiset voivat edelleen
kerätä tietoja kartoittamalla valvontavälineitä nykyisten kansal
listen maksuvalmiusstandardien noudattamisen valvomiseksi.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettu teknisten täytäntöönpanostandardi asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
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4.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pyyn
nöstä annettava kohtuullisessa ajassa vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ja keskuspankille sekä EPV:lle säh
köinen pääsy yksittäiseen raportointiin tämän artiklan mukaises
ti.
5.
Toimivaltaisten viranomaisten, jotka harjoittavat konsoli
doitua valvontaa direktiivin 2013/36/EU 1112 artiklan mukai
sesti, on pyynnöstä kohtuullisessa ajassa annettava sähköinen
pääsy kaikkeen raportointiin, jonka laitos on toimittanut 3 koh
dassa tarkoitetussa yhtenäisessä raportointimuodossa, seuraaville
viranomaisille:
a) sellaisen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viran
omaiset ja kansallinen keskuspankki, jossa emoyrityksenä
toimivalla laitoksella tai saman emoyrityksenä toimivan ra
hoitusalan holdingyhtiön määräysvallassa olevalla laitoksella
on direktiivin 2013/36/EU 51 artiklan mukaisia merkittäviä
sivuliikkeitä;
b) toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat antaneet luvan emoy
rityksenä toimivan laitoksen tai saman emoyrityksenä toimi
van rahoitusalan holdingyhtiön määräysvallassa olevien lai
tosten tytäryrityksille, ja saman jäsenvaltion keskuspankki;
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c) siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta
tai ovat seuraavien takaamia saamisia:

i) jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veron
kanto-oikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat
keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan
määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa
tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kat
taa kyseisillä likvideillä varoilla;

ii) keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt
tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja jul
kisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä;

iii) Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen va
luuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehitys
pankit;

iv) Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmeka
nismi;

c) EPV;
d) siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on kor
kea;

d) EKP.
6.
Toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat antaneet luvan
laitokselle, joka on emoyrityksenä toimivan laitoksen tai emoy
rityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tytäryritys, on
annettava pyynnöstä kohtuullisessa ajassa toimivaltaisille viran
omaisille, joiden on harjoitettava konsolidoitua valvontaa direk
tiivin 2013/36/EU 111 artiklan mukaisesti, sen jäsenvaltion kes
kuspankille, jossa laitos on saanut toimiluvan, ja EPV:lle sähköi
nen pääsy kaikkeen raportointiin, jonka laitos on 3 kohdassa
tarkoitettua yhtenäistä raportointimuotoa noudattaen toimitta
nut.
416 artikla
Likvidejä varoja koskeva raportointi
1.
Laitosten on ilmoitettava likvideiksi varoiksi seuraavat, jos
niitä ei ole 2 kohdassa suljettu pois ja vain jos likvidit varat
täyttävät 3 kohdan edellytykset:
a) käteinen ja keskuspankkivastuut siinä määrin kuin kyseiset
vastuut voidaan nostaa milloin tahansa stressikausina. Kes
kuspankeissa pidettävien talletusten osalta toimivaltainen vi
ranomainen ja keskuspankki pyrkivät pääsemään yhteis
ymmärrykseen siitä, missä määrin vähimmäisvarannot voi
daan nostaa stressikausina;
b) muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka
ovat erittäin korkeat;

e) rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien ta
kaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden jär
jestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilan
teisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois;

f) jos luottolaitos kuuluu säädännäisellä perusteella johonkin
ryhmään, säädännäisperusteiset vähimmäistalletukset keskus
luottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen
perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen, 113 artik
lan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten
tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien lai
tosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen
vakuutena eivät ole likvidit varat.

Siihen asti, kunnes korkealle ja erittäin korkealle likvidiydelle ja
luottoluokalle on annettu 460 artiklan mukaisesti yhtenäinen
määritelmä, laitosten on itse määritettävä kussakin valuutassa
siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea
tai erittäin korkea. Siihen asti, kunnes yhtenäinen määritelmä on
annettu, toimivaltaiset viranomaiset voivat 509 artiklan 3, 4 ja
5 kohdassa luetellut kriteerit huomioon ottaen antaa yleisiä
ohjeita, joita laitosten on noudatettava määrittäessään varoja,
joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea tai erittäin korkea.
Jos tällaisia ohjeita ei ole, laitosten on käytettävä tähän tarkoi
tukseen läpinäkyviä ja objektiivisia kriteerejä, mukaan lukien osa
tai kaikki 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa luetelluista kritee
reistä.
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Likvideinä varoina ei pidetä seuraavia:

a) varat, jotka ovat luottolaitoksen liikkeeseen laskemia, paitsi
jos ne täyttävät jotkin seuraavista edellytyksistä:
i) ne ovat joukkolainoja, joihin voidaan soveltaa 129 artik
lan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä tai omaisuusva
kuudellisia välineitä, joilla on EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja
5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luot
toluokka;
ii) ne ovat direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän ala
kohdan i alakohdassa;
iii) luottolaitos on jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon pe
rustama, ja kyseisellä hallinnolla on velvollisuus suojella
laitoksen taloudellista perustaa ja säilyttää sen elinkelpoi
suus koko sen elinajan; tai varat ovat kyseisen hallinnon
erikseen takaamia; tai vähintään 90 prosenttia laitoksen
lainoista on suoraan tai välillisesti kyseisen hallinnon
takaamia ja varoja käytetään pääasiallisesti rahoittamaan
edistämislainoja, joiden myöntäminen ei perustu kilpai
luun eikä voiton tavoitteluun ja joilla edistetään kyseisen
hallinnon asettamia yleistä etua koskevia tavoitteita;
b) varat, jotka laitokselle annetaan vakuutena takaisinmyyntiso
pimuksen ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien
puitteissa ja jotka ovat laitoksen hallussa vain luottoriskiä
vähentävänä tekijänä ja jotka eivät ole lain tai sopimuksen
perusteella laitoksen käytettävissä;
c) varat, jotka on laskenut liikkeeseen jokin seuraavista:
i) sijoituspalveluyritys;
ii) vakuutusyritys;
iii) rahoitusalan holdingyhtiö;
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b) niitä ei ole laskenut liikkeeseen laitos itse, sen emoyrityksenä
tai tytäryrityksenä toimiva laitos taikka sen emoyrityksenä
toimivan laitoksen tai emoyrityksenä toimivan rahoitusalan
holdingyhtiön toinen tytäryritys;

c) niiden hinta on markkinaosapuolten yleisesti hyväksymä ja
sitä voidaan helposti seurata markkinoilla, tai niiden hinta
voidaan määrittää helposti laskettavalla kaavalla, joka perus
tuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, eikä se riipu vah
voista oletuksista, kuten usein strukturoitujen tai eksoottisten
tuotteiden ollessa kyseessä;

d) ne voidaan hyväksyä jäsenvaltiossa keskuspankin – tai, jos
likvidejä varoja pidetään hallussa kolmannen maan valuutan
määräisten likviditeetin ulosvirtausten kompensoimiseksi, ky
seisen kolmannen maan keskuspankin – normaalien likvidi
teettioperaatioiden vakuudeksi;

e) ne ovat kaupankäynnin kohteena virallisesti hyväksytyssä
pörssissä, taikka niillä käydään kauppaa joko aktiivisen suo
ran myynnin markkinoilla tai hyväksytyillä takaisinostomark
kinoilla pelkin takaisinostosopimuksin. Näitä perusteita on
tarkasteltava erikseen kunkin markkinan osalta.

Ensimmäisen alakohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja edel
lytyksiä ei sovelleta 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin va
roihin.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettua edellytystä ei
sovelleta, jos likvidejä varoja pidetään hallussa likviditeetin ulos
virtausten kompensoimiseksi valuutassa, jossa keskuspankkikel
poisuuden määritelmä on erittäin kapea. Jos on kyse kolmansien
maiden valuuttojen määräisistä likvideistä varoista, tätä poikke
usta on sovellettava ainoastaan, jos kolmannen maan toimival
taiset viranomaiset soveltavat samaa tai vastaavaa poikkeusta.

4.
Sen estämättä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, siihen
asti kunnes 460 artiklan mukainen sitova maksuvalmiusvaa
timus määritellään ja tämän artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisesti, laitosten on raportoitava

iv) rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
v) mikä tahansa muu yhteisö, joka harjoittaa pääasiallisena
liiketoimintanaan yhtä tai useampaa direktiivin
2013/36/EU liitteessä I luetelluista toiminnoista.
3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laitosten on ilmoitet
tava likvideiksi varoiksi varat, jotka täyttävät seuraavat edelly
tykset:
a) ne ovat kiinnittämättömiä tai ne ovat saatavilla vakuusryh
mässä, jotta laitos voi käyttää niitä lisärahoituksen hankin
taan sitovien mutta ei vielä rahoitettujen luottosopimusten
perusteella;

a) muista varoista, jotka eivät ole keskuspankkikelpoisia mutta
joilla käydään kauppaa, kuten osakkeet ja kulta, avoimien ja
objektiivisten perusteiden mukaisesti, mukaan lukien jotkin
tai kaikki 509 artiklan3, 4 ja 5 kohdassa luetellut perusteet;

b) muista varoista, jotka ovat keskuspankkikelpoisia ja joilla
käydään kauppaa, kuten omaisuusvakuudelliset välineet,
joilla on EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan perusteiden
mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka;

c) muista varoista, jotka ovat keskuspankkikelpoisia mutta joilla
ei voi käydä kauppaa, kuten EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja 5
kohdan perusteiden mukaisesti vahvistamat lainasaamiset.
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5.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
sen, jossa luetellaan valuutat, jotka täyttävät 3 kohdan kolman
nessa alakohdassa tarkoitetut edellytykset.

a) ne ovat asianmukaisesti hajautettuja. Hajauttamista ei vaadita
416 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa vastaavien varojen
osalta;

EPV toimittaa kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardiluon
nokset komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

b) ne ovat laillisesti ja käytännössä milloin tahansa seuraavien
30 päivän aikana helposti saatavilla ja realisoitavissa suoralla
myynnillä tai pelkällä takaisinostosopimuksella hyväksytyillä
takaisinostomarkkinoilla, jotta velvollisuudet voidaan täyttää.
Edellä 416 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen
likvidien varojen, jotka ovat sellaisissa kolmansissa maissa,
joissa on siirtorajoituksia, tai jotka on määritelty ei-vaihdet
tavissa valuutoissa, katsotaan olevan saatavilla ainoastaan
siinä määrin kuin ne vastaavat ulosvirtauksia kyseisessä kol
mannessa maassa tai valuutassa; paitsi jos laitos pystyy osoit
tamaan toimivaltaisille viranomaisille, että se on suojannut
aiheutuvan valuuttariskin asianmukaisesti

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

Ennen kuin kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täy
täntöönpanostandardit tulevat voimaan, laitokset voivat jatkaa
3 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn kohtelun soveltamista,
jos toimivaltaiset viranomaiset ovat soveltaneet kyseistä kohte
lua ennen 1 tammikuuta 2014 soveltamispäivää.

6.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (CIU)
osakkeita tai osuuksia voidaan käsitellä likvideinä varoina abso
luuttiseen 500 miljoonan euron määrään kunkin laitoksen lik
vidien varojen salkussa edellyttäen, että 132 artiklan 3 kohdan
vaatimukset täyttyvät ja että yhteistä sijoitustoimintaa harjoit
tava yritys sijoittaa korko-, luotto- tai valuuttariskiä vähentäviä
johdannaisia lukuun ottamatta ainoastaan tämän artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuihin likvideihin varoihin.

Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys käyttää tai mah
dollisesti käyttää johdannaisvälineitä sallittujen sijoitusten riskien
suojaamiseen, tämä ei vaikuta kyseisen yrityksen hyväksyttävyy
teen. Jos 418 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut
kolmannet osapuolet eivät arvosta säännöllisesti markkinahin
taan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen osakkeita
tai osuuksia ja toimivaltaisella viranomaisella ei ole varmuutta
siitä, että laitos on kehittänyt toimivat sisäiset menetelmät ja
prosessit tällaista 418 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virk
keessä tarkoitettua arvostamista varten, kyseisen yhteistä sijoi
tustoimintaa harjoittavan yrityksen osakkeita tai osuuksia ei kä
sitellä likvideinä varoina.

7.
Jos likvidien varojen erä lakkaa kuulumasta likvidien varo
jen varantoon, laitos saa kuitenkin vielä 30 kalenteripäivän ajan
lukea sen likvideihin varoihin. Jos yhteistä sijoitustoimintaa har
joittavassa yrityksessä olevaan osakkeeseen tai osuuteen ei voida
enää soveltaa 6 kohdassa tarkoitettua kohtelua, yhteistä sijoitus
toimintaa harjoittavassa yrityksessä oleva osake tai osuus voi
daan kuitenkin lukea likvideihin varoihin vielä 30 päivän ajan
edellyttäen, että mainittujen varojen määrä on enintään 10 pro
senttia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen koko
naisvaroista.

c) likvidit varat ovat maksuvalmiuden hallintatoiminnon val
vonnassa;
d) osa likvideistä varoista, 416 artiklan 1 kohdan a, c ja e ala
kohdassa tarkoitettuja varoja lukuun ottamatta, realisoidaan
ajoittain ja vähintään kerran vuodessa suoralla myynnillä tai
pelkin takaisinostosopimuksin hyväksytyillä takaisinosto
markkinoilla seuraavista syistä:
i) kyseisten varojen markkinoillepääsyn testaamiseksi,
ii) varojen realisointiprosessien tehokkuuden testaamiseksi,
iii) varojen käyttökelpoisuuden testaamiseksi,
iv) negatiivisten signaalien riskin minimoimiseksi stressikau
sina;
e) varoihin liittyviltä hintariskeiltä voidaan suojautua, mutta lik
videihin varoihin kohdistuu asianmukaisia sisäisiä järjestelyjä,
joilla varmistetaan, että ne ovat aina tarvittaessa varainhallin
nan (treasury) saatavilla ja erityisesti että niitä ei käytetä
muissa käynnissä olevissa operaatioissa, mukaan lukien:
i) suojautuminen tai muut kaupankäyntistrategiat;
ii) erillisen takauksen antaminen strukturoiduissa transakti
oissa;
iii) toimintakustannusten kattaminen;

417 artikla
Likvidejä varoja koskevat operatiiviset vaatimukset
Laitoksen on ilmoitettava likvideiksi varoiksi ainoastaan ne lik
vidit varat, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

f) likvidien varojen jakautuminen eri valuuttoihin vastaa likvi
diteetin ulosvirtauksia eri valuutoissa sen jälkeen, kun niistä
on vähennetty sisäänvirtaukset.
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418 artikla
Likvidien varojen arvostaminen
1.
Likvidien varojen erän arvoksi on ilmoitettava sen mark
kina-arvo, jolle on tehty asianmukaiset arvonleikkaukset, joissa
otetaan huomioon ainakin duraatio, luotto- ja likviditeettiriski ja
tyypilliset repo-arvonleikkaukset markkinoiden yleisten stressi
kausien aikana. Kun kyseessä ovat 416 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitetut varat, arvonleikkausten on oltava vähin
tään 15 prosenttia. Jos laitos suojautuu varoihin liittyvältä hin
tariskiltä, sen on otettava huomioon rahavirta, joka syntyy suo
jauksen mahdollisesta nollautumisesta.
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b) muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten
osalta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahas
toyhtiö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta
van yrityksen rahastoyhtiö täyttää kaikki 132 artiklan 3 koh
dan a alakohdassa säädetyt kriteerit.
Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava säilytysyhteisön
tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahastoyh
tiön tekemien laskelmien oikeellisuus.
419 artikla

2.
Edellä olevassa 416 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yh
teistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja
osuuksien arvoa on leikattava kohde-etuuksien perusteella seu
raavasti:
a) 0 prosenttia, kun kyseessä ovat 416 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetut varat;
b) 5 prosenttia, kun kyseessä ovat 416 artiklan 1 kohdan b ja c
alakohdassa tarkoitetut varat;
c) 20 prosenttia, kun kyseessä ovat 416 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitetut varat.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettua läpikatsomismenettelyssä
sovelletaan seuraavaa:
a) jos laitos on tietoinen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan
yrityksen alla olevista vastuista, se voi ottaa nämä vastuut
huomioon ja määrittää ne 416 artiklan 1 kohdan a–d ala
kohtaan kuuluviksi;
b) jos laitos ei ole tietoinen yhteistä sijoitustoimintaa harjoitta
van yrityksen alla olevista vastuista, sen on oletettava, että
yritys sijoittaa valtuuksiensa mukaiseen enimmäismäärään
asti 416 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin
varojen lajeihin alenevassa järjestyksessä, kunnes se saavuttaa
sijoitusvaltuuksiensa mukaisen yhteenlasketun enimmäismää
rän.
4.
Laitosten on kehitettävä toimivat menetelmät ja prosessit
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja
osuuksien markkina-arvon ja arvonleikkausten laskentaa ja il
moittamista varten. Vain silloin, kun laitokset voivat toimival
taista viranomaista tyydyttävällä tavalla osoittaa, että vastuu ei
ole niin olennainen, että omien menetelmien kehittäminen olisi
perusteltua, ne voivat laskettaessa ja ilmoitettaessa arvonleik
kauksista, joita tehdään yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien
yritysten osakkeille ja osuuksille 3 kohdan a ja b alakohdassa
säädettyjä menetelmiä noudattaen, tukeutua seuraaviin kolman
siin osapuoliin:
a) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen säilytys
yhteisö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava
yritys sijoittaa yksinomaan arvopapereihin ja tallettaa kaikki
arvopaperit tähän säilytysyhteisöön;

Valuutat, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy
rajoituksia
1.
EPV arvioi, missä määrin 416 artiklan 1 kohdan b ala
kohdassa tarkoitetut likvidit varat ovat laitoksen saatavilla valuu
toissa, jotka ovat unioniin sijoittautuneille laitoksille merkityk
sellisiä.
2.
Jos likvidejä varoja tarvitaan 412 artiklan vaatimuksen
vuoksi perustellusti enemmän kuin kyseisiä likvidejä varoja on
jossakin valuutassa saatavilla, on sovellettava yhtä tai useampaa
seuraavista poikkeuksista:
a) Poiketen siitä, mitä 417 artiklan f alakohdassa säädetään,
likvidien varojen jakautumisen eri valuuttoihin ei tarvitse
vastata likviditeetin ulosvirtauksia eri valuutoissa sen jälkeen,
kun niistä on vähennetty sisäänvirtaukset.
b) Vaaditut likvidit varat voidaan jäsenvaltion tai kolmansien
maiden valuuttojen osalta korvata kyseisen jäsenvaltion tai
kolmannen maan keskuspankin luottosopimuksilla, jotka on
tehty sopimusperusteisesti peruuttamattomasti seuraaviksi 30
päiväksi ja jotka on nostettavasta määrästä riippumatta hin
noiteltu kohtuullisesti, edellyttäen, että kyseisen jäsenvaltion
tai kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset tekevät sa
moin ja että kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa
on käytössä vastaavat raportointivaatimukset.
3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti sovellettavat poikkeuk
set on suhteutettava käänteisesti asiaankuuluvien varojen saa
tavillaoloon. Laitosten perusteltuja tarpeita on arvioitava ottaen
huomioon, miten ne pystyvät moitteettomalla maksuvalmiuden
hallinnalla vähentämään kyseisten likvidien varojen tarvetta ja
minkä verran muilla markkinaosapuolilla on kyseisiä varoja.
4.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
sen, jossa luetellaan valuutat, jotka täyttävät tässä artiklassa sää
detyt edellytykset.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
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5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetut poikkeukset, niiden sovel
tamisedellytykset mukaan lukien.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
420 artikla
Likviditeetin ulosvirtaukset
1.
Siihen asti kun 460 artiklan mukainen maksuvalmiusvaa
timus määritellään, ilmoitettaviin likviditeetin ulosvirtauksiin si
sältyvät
a) jäljempänä olevassa 421 artiklassa tarkoitettujen vähittäistal
letusten kulloisetkin määrät;
b) jäljempänä 422 artiklassa tarkoitettujen muiden sellaisten
velkojen, jotka erääntyvät tai joita velan myöntäneet laitokset
tai rahoituksen antaja voivat vaatia maksettaviksi tai joiden
osalta rahoituksen antaja voi implisiittisesti olettaa, että laitos
maksaa velan takaisin seuraavien 30 päivän aikana, kulloi
setkin määrät;
c) jäljempänä 423 artiklassa tarkoitetut lisäulosvirtaukset;
d) jäljempänä 424 artiklassa tarkoitetuista käyttämättömistä si
tovista luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista seuraa
vien 30 päivän aikana nostettavissa oleva enimmäismäärä;
e) lisäulosvirtaukset, jotka havaitaan 2 kohdan mukaisessa arvi
oinnissa.
2.
Laitosten on arvioitava säännöllisesti likviditeetin ulosvir
tausten todennäköisyyttä ja mahdollista volyymiä seuraavien 30
päivän aikana sellaisten tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka
eivät kuulu 422, 4233 ja 424 artiklan soveltamisalaan ja joita
laitokset tarjoavat tai järjestävät tai joita mahdolliset ostajat voi
sivat pitää kyseisiin laitoksiin liittyvinä, mukaan lukien muun
muassa likviditeetin ulosvirtaukset, jotka johtuvat mahdollisista
taseen ulkopuolisten velvoitteiden ja ehdollisten rahoitusvelvoit
teiden kaltaisista sopimusjärjestelyistä, mukaan lukien muun
muassa sitovat rahoitusjärjestelyt, käyttämättömät lainat ja en
nakkomaksut tukkukaupan vastapuolille, kiinnelainat, joista on
sovittu mutta joita ei ole vielä nostettu, luottokortit, tilinylityk
set, suunnitellut ulosvirtaukset, jotka liittyvät uusien vähittäistai tukkulainojen uusimiseen tai jatkamiseen, suunnitellut joh
dannaisiin liittyvät maksettavat ja kaupan rahoitukseen liittyvät
taseen ulkopuoliset tuotteet, joita tarkoitetaan 429 artiklassa ja
liitteessä I. Näitä ulosvirtauksia on arvioitava käyttämällä valvot
tavakohtaisen ja markkinakohtaisen stressiskenaarion yhdistel
mää.
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Laitosten on kiinnitettävä tässä arvioinnissa erityistä huomiota
siihen, että niiden maineelle voi aiheutua olennaista vahinkoa,
jos ne eivät anna tällaisille tuotteille tai palveluille maksuvalmi
ustukea. Laitosten on ilmoitettava vähintään vuosittain toimival
taisille viranomaisille ne tuotteet ja palvelut, joiden osalta en
simmäisessä alakohdassa tarkoitetut likviditeetin ulosvirtausten
todennäköisyys ja potentiaalinen volyymi ovat merkittäviä, ja
toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ulosvirtaukset,
jotka on otettava huomioon. Toimivaltaiset viranomaiset voivat
soveltaa tasoltaan enintään 5 prosentin ulosvirtausta sellaisten
ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten
tuotteiden osalta, joita tarkoitetaan429 artiklassa ja liitteessä I.

Toimivaltaisten viranomaisten on vähintään vuosittain ilmoitet
tava EPV:lle ne tuote- tai palvelutyypit, joiden osalta ne ovat
laitosten antamien ilmoitusten perusteella määrittäneet ulosvir
taukset. Niiden on tässä ilmoituksessa annettava myös selostus
menetelmästä, jota ulosvirtausten määrittämisessä on sovellettu.

421 artikla
Vähittäistalletuksia koskevat ulosvirtaukset
1.
Laitosten on ilmoitettava erikseen direktiivin 94/19/EY
mukaisesti talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaa
van talletussuojajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien vähit
täistalletusten määrä ja kerrottava se vähintään 5 prosentilla,
jos jompikumpi seuraavista koskee talletusta:

a) talletus on osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä
vuoksi sen nostaminen on erittäin epätodennäköistä;

b) talletus on maksuliikennetilillä, mukaan lukien tilit, joille
palkkoja säännöllisesti maksetaan.

2.
Laitosten on kerrottava muut vähittäistalletukset, joita ei
tarkoiteta 1 kohdassa, vähintään 10 prosentilla.

3.
Ottaen huomioon toimivaltaisten viranomaisten arvioon
perustuvan paikallisten tallettajien käyttäytymisen EPV:n on laa
dittava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014 ohjeet niitä
perusteita varten, joiden avulla voidaan määrittää edellytykset 1
ja 2 kohdan soveltamiselle määritettäessä vähittäistalletuksia,
joiden ulosvirtaukset ovat erilaiset, sekä kyseisten tuotteiden
määritelmät tämän osaston soveltamista varten. Näissä ohjeissa
otetaan huomioon, miten todennäköistä on, että kyseiset talle
tukset johtavat likviditeetin ulosvirtaukseen seuraavien 30 päi
vän aikana. Näitä ulosvirtauksia on arvioitava käyttämällä val
vottavakohtaisen ja markkinakohtaisen stressiskenaarion yhdis
telmää.

4.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, laitosten
on kerrottava kolmansissa maissa vastaanottamansa vähittäistal
letukset näissä kohdissa säädettyä korkeammalla prosentilla, jos
tällaisesta prosentista on säädetty vastaavissa kolmannen maan
raportointivaatimuksissa.
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5.
Laitokset voivat jättää ulosvirtauslaskelman ulkopuolelle
tietyt selvästi rajatut vähittäistalletusten luokat, kunhan laitos
soveltaa kyseiseen talletusluokkaan joka tilanteessa tiukasti seu
raavaa, ellei tallettajan tapauskohtaisesti perusteltavista vaikeista
olosuhteista muuta johdu:

a) tallettaja ei saa nostaa talletusta 30 päivään; tai

b) nostaessaan talletuksen 30 päivän kuluessa tallettajan on
maksettava ennenaikaisesta nostosta sakko, johon sisältyy
korkojen menetys nostopäivän ja sopimuksenmukaisen
erääntymispäivän väliseltä ajalta sekä sakko, jonka ei tarvitse
olla suurempi kuin korko talletuspäivän ja nostopäivän väli
seltä ajalta.
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a) jotka johtuvat talletuksista, jotka tallettajan on pidettävä voi
massa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvaro
jen hoitopalveluja tai muita vastaavia palveluja;

b) jotka johtuvat talletuksista, jotka on pidettävä voimassa
113 artiklan 7 kohdan vaatimukset täyttävään laitosten suo
jajärjestelmään kuuluvan yhteisen tehtävänjaon yhteydessä tai
samassa laitosten suojajärjestelmässä jäsenenä olevan toisen
yksikön lakiin tai laitoksen perustamiskirjaan perustuvana
vähimmäistalletuksena;

c) jotka johtuvat talletuksista, jotka tallettajan on pidettävä voi
massa muun kuin a alakohdassa mainitun vakiintuneen lii
ketoimintasuhteen yhteydessä;

422 artikla
Muita velkoja koskevat ulosvirtaukset
1.
Laitosten on kerrottava laitoksen omista toimintamenoista
johtuvat velat 0 prosentilla.

2.
Laitosten on kerrottava 192 artiklan 3 kohdassa määritel
lyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöi
sistä liiketoimista johtuvat velat

a) 0 prosentilla 418 artiklan mukaisesti likvidien varojen ar
voon asti, jos niiden vakuutena on varoja, joita pidetään
416 artiklan mukaisesti likvideinä varoina;

b) 100 prosentilla 418 artiklan mukaisesti likvidien varojen
arvon ylittävältä osalta, jos niiden vakuutena on varoja, joita
pidetään 416 artiklan mukaisina likvideinä varoina;

c) 100 prosentilla, jos niiden vakuutena on varoja, joita ei
pidetä 416 artiklan mukaisesti likvideinä varoina, lukuun
ottamatta tämän kohdan d ja e alakohdan soveltamisalaan
kuuluvia liiketoimia;

d) 25 prosentilla, jos niiden vakuutena on varoja, joita ei voida
pitää 416 artiklan mukaisesti likvideinä varoina ja luoton
antaja on sellaisen jäsenvaltion keskushallinto, julkisyhteisö
tai julkisoikeudellinen laitos, jossa laitokselle on myönnetty
toimilupa tai johon laitos on perustanut sivuliikkeen, tai
kansainvälinen kehityspankki. Tätä kohtelua sovelletaan
vain niihin julkisyhteisöihin tai julkisoikeudellisiin laitoksiin,
joiden riskipaino on kolmannen osan II osaston 2 luvun
mukaisesti enintään 20 prosenttia;

e) 0 prosentilla, jos luotonantaja on keskuspankki.

3.

Laitosten on kerrottava velat,

d) jotka johtuvat talletuksista, jotka tallettajan on pidettävä voi
massa saadakseen käteismaksujen selvityspalveluja ja keskus
luottolaitoksen palveluja, kun luottolaitos kuuluu säädöspe
rusteisesti ryhmään;

edellä olevan a alakohdan tapauksessa 5 prosentilla siinä määrin
kuin direktiivin 94/19/EY mukaisesti talletussuojajärjestelmä tai
kolmannen maan vastaava talletussuojajärjestelmä kattaa ne, ja
muutoin 25 prosentilla.

Luottolaitosten keskusluottolaitokseen sijoittamat talletukset,
joita pidetään 416 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti
likvideinä varoina, kerrotaan tasoltaan 100 prosentin ulosvirta
uksella.

4.
Edellä 3 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetut selvitys-,
säilytys- tai käteisvarojen hoitopalvelut ja muut vastaavat palve
lut kattavat tällaiset palvelut ainoastaan siinä määrin kuin ne
suoritetaan sellaisen vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydes
sä, jossa tallettajan riippuvuus on huomattava. Ne eivät saa olla
pelkästään kirjeenvaihtajapankkipalveluja tai perusarvopaperei
den välityspalvelua, ja laitoksella on oltava todisteita siitä, että
asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän
aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa.

Kunnes edellä 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle 'vakiintu
neelle liiketoimintasuhteelle' on annettu yhtenäinen määritelmä,
laitosten on itse vahvistettava kriteerit sellaisen 'vakiintuneen
liiketoimintasuhteen' määrittämiseksi, jonka osalta niillä on to
disteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä sum
mia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimin
taansa, ja laitosten on ilmoitettava nämä kriteerit toimivaltaisille
viranomaisille. Yhtenäisen määritelmän puuttuessa toimivaltaiset
viranomaiset voivat antaa yleisiä ohjeita, joita laitosten on nou
datettava määrittäessään talletuksia, jotka tallettaja pitää voi
massa vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä.
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5.
Laitosten on kerrottava muiden kuin rahoitusalan asiak
kaiden talletuksista johtuvat velat 40 prosentilla niiltä osin kuin
ne eivät kuulu 3 ja 4 kohdan soveltamisalaan, ja niiden on
kerrottava direktiivin 94/19/EY mukaisesti talletussuojajärjestel
män tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän
soveltamisalaan kuuluvien velkojen määrä 20 prosentilla.
6.
Laitosten on otettava liitteessä II luetelluista sopimuksista
30 päivän aikajänteellä odotettavissa olevat ulosvirtaukset ja si
säänvirtaukset huomioon nettomääräisesti kaikkien vastapuolten
osalta ja kerrottava ne 100 prosentilla, jos kyseessä on nettou
losvirtaus. Nettomääräisyys tarkoittaa myös, että saatavaa,
416 artiklan mukaisina likvideinä varoina pidettävää vakuutta
ei lasketa mukaan.
7.
Laitosten on ilmoitettava erikseen muut velat, jotka eivät
kuulu 1–5 kohdan soveltamisalaan.
8.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tapauskohtai
sesti luvan ulosvirtauksen alemman prosenttiosuuden soveltami
seen 7 kohdassa tarkoitettujen velkojen osalta, jos kaikki seura
avat edellytykset täyttyvät:
a) tallettaja on
i) laitoksen emoyrityksenä tai tytäryrityksenä toimiva laitos
tai saman emoyrityksenä toimivan laitoksen toinen tytär
yritys;
ii) direktiivin 83/349/EY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tussa yhteydessä laitokseen;
iii) laitos, joka kuuluu samaan 113 artiklan 7 kohdassa sää
detyt vaatimukset täyttävään laitosten suojajärjestelmään;
iv) edellä olevan 400 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukai
sen ryhmän keskuslaitos tai jäsen;
b) seuraavien 30 päivän aikana on syytä odottaa pienempää
ulosvirtausta myös valvottavakohtaisen ja markkinakohtaisen
stressiskenaarion yhdistelmää käyttäen;
c) tallettaja soveltaa vastaavaa symmetristä tai konservatiivisem
paa sisäänvirtausta 425 artiklasta poiketen;
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annettava EPV:lle tieto 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun menettelyn tuloksesta. Toimivaltaisten viranomaisten
on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen edellytysten täyttymistä
tällaisten pienempien ulosvirtausten soveltamiseksi.

10.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset,
joissa täsmennetään tarkemmin 9 kohdassa tarkoitetut objektii
viset lisäkriteerit.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

423 artikla
Lisäulosvirtaukset
1.
Vakuuksiin, jotka eivät ole 416 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettuja varoja ja jotka laitos sijoittaa liitteessä
II lueteltuihin sopimuksiin sekä luottojohdannaisiin, on sovellet
tava lisäulosvirtausta, joka on 20 prosenttia.

2.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kai
kista tehdyistä sopimuksista, joiden sopimusehdot johtavat 30
päivän kuluessa laitoksen luottoluokan olennaisesta heikentymi
sestä aiheutuviin likviditeetin ulosvirtauksiin tai ylimääräisiin
vakuustarpeisiin. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että
nämä sopimukset ovat olennaisia suhteessa laitoksen mahdolli
siin likviditeetin ulosvirtauksiin, niiden on vaadittava laitosta
lisäämään sellainen lisäulosvirtaus kyseisiä sopimuksia varten,
joka vastaa niitä ylimääräisiä vakuustarpeita, jotka johtuvat lai
toksen luottoluokan olennaisesta heikentymisestä, kuten ulkoi
sen luottoluokituksen alenemisesta kolmella pykälällä. Laitoksen
on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen tämän olennaisen hei
kentymisen laajuutta ottaen huomioon, mikä on relevanttia sen
tekemien sopimusten puitteissa, ja ilmoitettava tarkastelunsa tu
lokset toimivaltaisille viranomaisille.

3.
Laitoksen on lisättävä lisäulosvirtaus, joka vastaa vakuus
tarpeita, joita epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus aiheut
taisi laitoksen johdannaistransaktioille, rahoitustoimille ja muille
sopimuksille, jos nämä ovat olennaisia.

d) laitos ja tallettaja ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon.
9.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta 8
kohdan d alakohdan edellytyksiä, kun 20 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan. Siinä tapauksessa 460 artiklassa tarkoite
tussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetut objektiiviset lisäk
riteerit on täytettävä. Jos annetaan lupa tällaisen pienemmän
ulosvirtauksen soveltamiseen, toimivaltaisten viranomaisten on

EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa mää
ritetään olennaisuuden käsitteen soveltamisen edellytykset ja tä
män lisäulosvirtauksen mittaamismenetelmät.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoi
tetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010
10–14 artiklan mukaisesti.

4.
Laitoksen on lisättävä lisäulosvirtaus, joka vastaa arvopa
pereiden tai muiden lyhyeksi myytävien ja 30 päivän aikajän
teellä toimitettavien varojen markkina-arvoa, ellei laitos omista
toimitettavia arvopapereita tai ole lainannut niitä ehdoin, jotka
edellyttävät niiden palauttamista vasta 30 päivän jälkeen, eivätkä
arvopaperit ole osa laitoksen likvidejä varoja.

5.

Laitoksen on lisättävä lisäulosvirtaus, joka vastaa

a) laitoksella olevia ylimääräisiä vakuuksia, jotka vastapuoli voi
sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi;

b) vakuuksia, jotka on palautettava vastapuolelle;

c) vakuuksia, jotka vastaavat varoja, joita pidetään 416 artiklan
mukaisina likvideinä varoina, joilla puolestaan voidaan kor
vata varat, jotka vastaavat varoja, joita ei pidetä 416 artiklan
mukaisina likvideinä varoina ilman laitoksen suostumusta.

6.
Vakuutena saatuja talletuksia ei pidetä 422 artiklaa sovel
lettaessa velkoina, mutta niihin sovelletaan soveltuvin osin tä
män artiklan säännöksiä.

424 artikla
Luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista johtuvat
ulosvirtaukset
1.
Laitoksen on ilmoitettava sitovista luottojärjestelyistä ja
sitovista likviditeettisopimuksista johtuvat ulosvirtaukset, jotka
on määritettävä prosentteina seuraavien 30 päivän kuluessa nos
tettavissa olevasta enimmäismäärästä. Tämä nostettavissa oleva
enimmäismäärä voidaan arvioida niin, että siitä vähennetään
kaikki 420 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrätyt, ulkomaan
kaupan rahoitusta koskeviin taseen ulkopuolisiin eriin sovellet
tavat maksuvalmiusvaatimukset ja sellainen vakuuden arvo
418 artiklan mukaisesti, joka on annettava, jos laitos voi käyttää
vakuuden uudelleen ja jos vakuus on 416 artiklan mukaisten
likvidien varojen muodossa. Annettava vakuus ei saa muodostua
järjestelyn tai sopimuksen vastapuolen tai siihen sidoksissa ole
van yhteisön liikkeeseen laskemista varoista. Jos tarvittavat tie
dot ovat laitoksen saatavilla, luottojärjestelyjen ja likviditeettiso
pimusten osalta nostettavissa olevaksi enimmäismääräksi on
määritettävä enimmäismäärä, joka voitaisiin nostaa, kun otetaan
huomioon vastapuolen omat seuraavien 30 päivän aikana
erääntyvät velvoitteet tai ennalta määritetty sopimuksen mukai
nen nostoaikataulu.
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2.
Käyttämättömistä sitovista luottojärjestelyistä ja käyttämät
tömistä sitovista likviditeettisopimuksista seuraavien 30 päivän
kuluessa nostettavissa oleva enimmäismäärä on kerrottava 5
prosentilla, jos järjestelyt ja sopimukset voidaan lukea luottoris
kien standardimenetelmällä tai IRB-menetelmällä vähittäisvas
tuuryhmään.

3.
Käyttämättömistä sitovista luottojärjestelyistä ja käyttämät
tömistä sitovista likviditeettisopimuksista seuraavien 30 päivän
kuluessa nostettavissa oleva enimmäismäärä on kerrottava 10
prosentilla, jos järjestelyt ja sopimukset täyttävät seuraavat edel
lytykset:

a) niitä ei voida lukea luottoriskien standardimenetelmällä tai
IRB-menetelmällä vähittäisvastuuryhmään;

b) niitä on tarjottu asiakkaille, jotka eivät ole rahoitusalan asi
akkaita;

c) niillä ei ole tarkoitus korvata asiakkaan rahoitusta tilanteissa,
joissa tämä ei pysty täyttämään rahoitustarpeitaan rahoitus
markkinoilla.

4.
Likviditeettisopimuksen sitova määrä, joka on annettu ar
vopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille, jotta nämä
voisivat hankkia muita omaisuuseriä kuin arvopapereita asiakka
ilta, jotka eivät ole rahoitusalan asiakkaita, kerrotaan 10 prosen
tilla siltä osin kuin se ylittää asiakkailta kulloinkin ostettujen
omaisuuserien määrän ja kun nostettavissa oleva enimmäis
määrä on sopimusperusteisesti rajattu kulloinkin ostettujen
omaisuuserien määrään.

5.
Laitosten on ilmoitettava muista käyttämättömistä sito
vista luottojärjestelyistä ja käyttämättömistä sitovista likviditeet
tisopimuksista seuraavien 30 päivän kuluessa nostettavissa oleva
enimmäismäärä. Tätä sovelletaan erityisesti seuraaviin:

a) muut kuin 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut likviditeetti
sopimukset, jotka laitos on myöntänyt arvopaperistamista
varten perustetuille erillisyhtiöille;

b) järjestelyt, joiden mukaan laitoksen on ostettava arvopape
ristamista varten perustetuilta erillisyhtiöiltä varoja tai vaih
dettava sen kanssa niitä;

c) järjestelyt ja sopimukset, jotka on ulotettu koskemaan luotto
laitoksia;

d) järjestelyt ja sopimukset, jotka on ulotettu koskemaan rahoi
tuslaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä.

L 176/250

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.
Poiketen siitä mitä 5 kohdassa säädetään, vähintään yhden
jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustamat ja tukemat
laitokset voivat soveltaa 2 ja 3 kohdassa säädettyjä käsittelyta
poja myös sellaisiin luottojärjestelyihin ja likviditeettisopimuk
siin, joita laitoksille myönnetään yksinomaan kyseisissä kohdissa
tarkoitettuihin vastuuryhmiin luettavien edistämislainojen suoraa
tai välillistä rahoittamista varten. Poiketen siitä mitä 425 artiklan
2 kohdan d alakohdassa säädetään, jos kyseiset edistämislainat
siirretään välittäjänä toimivan toisen laitoksen kautta (pass
through -lainat), laitokset voivat soveltaa symmetristä sisäänja ulosvirtausta. Tällaisten edistämislainojen on oltava ainoas
taan sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka eivät ole rahoitusalan
asiakkaita, ilman kilpailua ja tavoittelematta voittoa unionin
ja/tai kyseisen jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon asettamien
yleistä etua koskevien tavoitteiden edistämiseksi. Varojen nosta
misen on oltava mahdollista tällaisista järjestelyistä ja sopimuk
sista ainoastaan, kun on tehty perustellusti odotettavissa ollut
edistämislainahakemus, ja ainoastaan haettuun määrään asti. Tä
hän liittyy ilmoittaminen maksettujen varojen käytöstä myö
hemmin.
425 artikla
Sisäänvirtaukset
1.
Laitosten on ilmoitettava likviditeetin sisäänvirtaukset. Lik
vidien varojen rajatut sisäänvirtaukset ovat likviditeetin sisään
virtaukset rajattuna 75 prosenttiin likviditeetin ulosvirtauksista.
Laitokset voivat jättää tämän rajauksen ulkopuolelle likviditeetin
sisäänvirtaukset, jotka saadaan muihin laitoksiin tehdyistä talle
tuksista, joihin voidaan soveltaa 113 artiklan 6 tai 7 kohdassa
tarkoitettuja käsittelytapoja. Laitokset voivat jättää tämän raja
uksen ulkopuolelle luotonottajilta ja joukkovelkakirjoihin sijoit
tajilta tulevista maksuista johtuvat likviditeetin sisäänvirtaukset,
jotka liittyvät sellaisilla joukkolainoilla rahoitettaviin kiinnitys
luottoihin, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4, 5 tai 6 koh
dassa säädettyä kohtelua tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan
4 kohdassa tarkoitettuihin joukkolainoihin. Laitokset voivat jät
tää rajauksen ulkopuolelle sisäänvirtaukset edistämislainoista,
jotka laitos on välittänyt. Yksittäisen laitoksen valvonnasta vas
taavan toimivaltaisen viranomaisen etukäteissuostumuksella lai
tos voi kokonaan tai osittain jättää sisäänvirtaukset rajauksen
ulkopuolelle, kun tarjoaja on laitoksen emoyrityksenä tai tytä
ryrityksenä toimiva laitos tai saman emoyrityksenä toimivan
laitoksen toinen tytäryritys taikka se on direktiivin 83/349/EY
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä laitokseen.
2.
Likviditeetin sisäänvirtaukset on laskettava seuraavilta 30
päivältä. Siihen on sisällytettävä ainoastaan sopimuksiin perus
tuvat sisäänvirtaukset vastuista, jotka eivät ole erääntyneet ja
joiden suhteen laitoksella ei ole syytä odottaa, että sopimus
jätettäisiin täyttämättä 30 päivän aikajänteellä. Likviditeetin si
säänvirtaukset on ilmoitettava kokonaisuudessaan, ja seuraavat
sisäänvirtaukset on ilmoitettava erikseen:
a) pääomamaksuihin tarkoitetuista maksuista asiakkailta, jotka
eivät ole rahoitusalan asiakkaita, on vähennettävä 50 pro
senttia niiden arvosta tai kyseisten asiakkaiden kanssa rahoi
tuksen laajentamiseksi tehdyistä sopimuksista siitä riippuen,
kumpi on suurempi. Tätä ei sovelleta 192 artiklan 3 kohdan
mukaisesti määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja
pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuviin maksuihin,
jos niiden vakuutena on tämän kohdan d alakohdassa tar
koitettuja 416 artiklan mukaisia likvidejä varoja.
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Poiketen siitä mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään lai
tokset, jotka ovat saaneet 424 artiklan 6 kohdassa tarkoite
tun sitoumuksen edistämislainan maksamiseksi lopulliselle
edunsaajalle, voivat ottaa sisäänvirtauksen huomioon siihen
ulosvirtauksen määrään saakka, jota ne soveltavat vastaavaan
sitoumukseen kyseisten edistämislainojen siirtämiseksi;

b) 162 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tar
koitetuista ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvistä liiketoi
mista, joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään 30 päi
vää, johtuvat maksut on otettava täysimääräisesti huomioon
sisäänvirtauksina;

c) varat, joiden sopimuksenmukainen päättymispäivä on mää
rittelemätön, otetaan huomioon 20 prosentin sisäänvirtauk
sena, mikäli sopimus sallii pankin vetäytyä siitä ja pyytää
maksua 30 päivän kuluessa;

d) edellä 192 artiklan 3 kohdassa määritellyistä vakuudellisesta
luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista
johtuvia maksuja, jos niiden vakuutena on 416 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja likvidejä varoja, ei oteta huomioon
likvidien varojen arvonleikkauksilla vähennettyyn arvoon as
ti, mutta loppuosa maksuista otetaan huomioon täysimää
räisesti;

e) maksut, joita velallinen laitos käsittelee 422 artiklan 3 ja 4
kohdan mukaisesti, kerrotaan vastaavalla symmetrisellä si
säänvirtauksella;

f) merkittäviin indekseihin sisältyvien oman pääoman ehtoisten
rahoitusvälineiden positioista johtuvat maksut, edellyttäen
että niitä ei lasketa kahteen kertaan likvidien varojen kanssa;

g) käyttämättömiä luottojärjestelyjä tai likviditeettisopimuksia ja
muita saatuja sitoumuksia ei oteta huomioon.

3.
Liitteessä II luetelluista sopimuksista 30 päivän aikajän
teellä odotettavissa olevat ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on
otettava huomioon nettomääräisesti kaikkien vastapuolten
osalta ja kerrottava 100 prosentilla, jos kyseessä on nettosisään
virtaus. Nettomääräisyys tarkoittaa myös, että saatavaa, 416 ar
tiklan mukaisina likvideinä varoina pidettävää vakuutta ei las
keta mukaan.

4.
Poiketen siitä mitä 2 kohdan g alakohdassa säädetään,
toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan soveltaa luottojär
jestelyjen ja likviditeettisopimusten osalta tapauskohtaisesti suu
rempaa sisäänvirtausta, jos kaikki seuraavat edellytykset täytty
vät:

a) jopa tarjoajan valvottavakohtaisen ja markkinoita koskevan
stressin yhdistelmätilanteessa on syytä odottaa suurempaa
sisäänvirtausta;
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b) vastapuoli on laitoksen emoyrityksenä tai tytäryrityksenä toi
miva laitos tai saman emoyrityksenä toimivan laitoksen toi
nen tytäryritys taikka se on direktiivin 83/349/EY 12 artiklan
1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä laitokseen tai saman
tämän asetuksen 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun laitos
ten suojajärjestelmän jäsen tai ryhmän, johon sovelletaan
tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua vapautusta, kes
kuslaitos tai jäsen;

c) vastapuoli soveltaa vastaavaa symmetristä tai konservatii
visempaa ulosvirtausta 422, 423 ja 424 artiklasta poiketen;
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426 artikla
Tulevien maksuvalmiusvaatimusten pitäminen ajan tasalla
Komission hyväksyttyä 460 artiklan mukaisen delegoidun sää
döksen maksuvalmiusvaatimuksen määrittelystä EPV voi laatia
teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määrite
tään 421 artiklan 1 kohdassa, 422 artiklassa (lukuun ottamatta
kyseisen artiklan 8, 9ja 10 kohtaa) ja 424 artiklassa säädetyt
edellytykset kansainvälisesti sovittujen standardien huomioon
ottamiseksi.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

d) laitos ja vastapuoli ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon.
III OSASTO

5.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta 4
kohdan d alakohdan edellytystä, kun 20 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa sovelletaan. Siinä tapauksessa 460 artiklassa tarkoite
tussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetut objektiiviset lisäk
riteerit on täytettävä. Jos annetaan lupa tällaisen suuremman
sisäänvirtauksen soveltamiseen, toimivaltaisten viranomaisten
on annettava EPV:lle tieto 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun menettelyn tuloksesta. Toimivaltaisten viranomaisten
on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen edellytysten täyttymistä
tällaisten suurempien sisäänvirtausten soveltamiseksi.

PYSYVÄÄ VARAINHANKINTAA KOSKEVA RAPORTOINTI

427 artikla
Pysyvän varainhankinnan erät
1.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille
403 artiklan 1 kohdassa säädettyjen raportointivaatimusten ja
415 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtenäisten raportointi
muotojen mukaisesti seuraavat erät ja niiden osatekijät, jotta
pysyvän varainhankinnan saatavuutta voidaan arvioida:
a) seuraavat omat varat, joista on tarvittaessa vähennetty

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään tarkemmin 5 kohdassa tarkoitetut objektiiviset
lisäkriteerit.

i) ensisijaisen pääoman (T1) instrumentit;
ii) toissijaisen pääoman (T2) instrumentit;

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

iii) muut etuoikeutetut osakkeet ja pääomainstrumentit,
jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) sallitun määrän
ja joiden tosiasiallinen maturiteetti on vähintään yksi
vuosi;
b) seuraavat velat, jotka eivät kuulu a alakohtaan:

7.
Laitosten ei tule ilmoittaa mitään muita 416 artiklan mu
kaisesti ilmoitettuja likvidejä varoja koskevia sisäänvirtauksia
kuin sellaiset varoja koskevat maksut, jotka eivät näy varojen
markkina-arvossa.

i) vähittäistalletukset, joihin voidaan soveltaa 421 artiklan
1 kohdan mukaista kohtelua;
ii) vähittäistalletukset, joihin voidaan soveltaa 421 artiklan
2 kohdan mukaista kohtelua;

8.
Laitosten ei tule ilmoittaa mistään uusista tehdyistä sitou
muksista johtuvia sisäänvirtauksia.

9.
Laitosten on otettava huomioon likviditeetin sisäänvirtauk
set, jotka ovat sellaisissa kolmansissa maissa, joissa on siirtora
joituksia, tai jotka on määritelty ei-vaihdettavissa valuutoissa,
ainoastaan siinä määrin kuin ne vastaavat ulosvirtauksia kysei
sessä kolmannessa maassa tai valuutassa.

iii) talletukset, joihin voidaan soveltaa 422 artiklan 3 ja 4
kohdan mukaista kohtelua;
iv) edellä iii alakohdassa tarkoitetuista talletuksista ne, joi
hin sovelletaan direktiivin 94/19/EY mukaisesti talletus
suojajärjestelmää tai kolmannen maan vastaavaa talle
tussuojajärjestelmää 421 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
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v) edellä iii alakohdassa tarkoitetuista talletuksista ne, jotka
kuuluvat 422 artiklan 4 kohdan b alakohdan sovelta
misalaan;
vi) edellä iii alakohdassa tarkoitetuista talletuksista ne, jotka
kuuluvat 422 artiklan 4 kohdan d alakohdan sovelta
misalaan;

27.6.2013

a) varat, joita pidetään 416 artiklan mukaisesti likvideinä varoi
na, lajeittain jaoteltuina;
b) seuraavat arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka eivät
kuulu a alakohtaan
i) 122 artiklassa tarkoitettuun luottoluokkaan 1 hyväksyt
tävät varat,

vii) talletukset, jotka eivät kuulu i, ii tai iii alakohdan sovel
tamisalaan, jos ne eivät ole rahoitusalan asiakkaiden
tekemiä;

ii) 122 artiklassa tarkoitettuun luottoluokkaan 2 hyväksyt
tävät varat,

viii) kaikki rahoitusalan asiakkailta saatu rahoitus;

iii) muut varat;

ix) sekä vi alakohdan että vii alakohdan osalta erikseen
192 artiklan 3 kohdassa määritellyistä vakuudellisesta
luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoi
mista peräisin oleva rahoitus,
— jonka vakuutena on varoja, joita pidetään 416 artik
lan mukaisesti likvideinä varoina,
— jonka vakuutena on mitä tahansa muita varoja,
x) liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat, joi
hin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa
tarkoitettua tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4
kohdassa tarkoitettua kohtelua;
xi) seuraavat muut sellaisista liikkeeseen lasketuista arvopa
pereista johtuvat velat, jotka eivät kuulu a alakohdan
soveltamisalaan:
— sellaisista liikkeeseen lasketuista arvopapereista joh
tuvat velat, joiden tosiasiallinen maturiteetti on vä
hintään yksi vuosi,
— sellaisista liikkeeseen lasketuista arvopapereista joh
tuvat velat, joiden tosiasiallinen maturiteetti on vä
hemmän kuin yksi vuosi;
xii) muut velat.
2.
Kaikki erät on tilanteen mukaan esitettävä seuraaviin vii
teen ryhmään jaoteltuina sen mukaan, onko niiden erääntymis
päivään tai siihen päivään, jona ne voidaan sopimuksen mukaan
vaatia maksettaviksi, jos viimeksi mainittu päivä on lähempänä:
a) alle kolme kuukautta;

c) virallisesti hyväksytyssä pörssissä merkittävään indeksiin no
teerattavat muiden kuin rahoitusalan yhteisöjen osakkeet;
d) muut osakkeet;
e) kulta;
f) muut jalometallit;
g) ei-uudistettavissa olevat lainat ja saatavat, ja eriteltyinä ne eiuudistettavissa olevat lainat ja saatavat, joissa velallisena on:
i) muita luonnollisia henkilöitä kuin elinkeinonharjoittajia
tai yhtiökumppaneita,
ii) pk-yrityksiä, jotka voidaan lukea luottoriskien standardi
menetelmällä tai IRB-menetelmällä vähittäisvastuuryh
mään, tai yhtiö, johon voidaan soveltaa 153 artiklan 4
kohdan mukaista kohtelua, ja kyseisen asiakkaan tai asia
kaskokonaisuuden tekemien talletusten yhteenlaskettu
määrä on pienempi kuin 1 miljoona euroa,
iii) valtioita, keskuspankkeja sekä julkisyhteisöjä tai julkis
oikeudellisia laitoksia,
iv) muita kuin rahoitusalan asiakkaita, joita ei tarkoiteta i ja
ii alakohdassa,
v) rahoitusalan asiakkaita, joita ei tarkoiteta i, ii ja iii ala
kohdassa, ja niistä eriteltyinä ne, jotka ovat luottolaitok
sia ja muita rahoitusalan asiakkaita;
h) edellä g alakohdassa tarkoitetut uusiutumattomat lainat ja
saatavat, ja niistä eriteltyinä ne, joiden
i) vakuutena on liikekiinteistö,

b) kolmesta kuuteen kuukautta;

ii) vakuutena on asuinkiinteistö,

c) kuudesta yhdeksään kuukautta;

iii) kuittaus on rahoitettu (pass-through) joukkovelkakirjalai
noilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 koh
dassa säädettyä kohtelua, tai direktiivin 2009/65/EY
52 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuilla joukkovelkakirjalai
noilla;

d) yhdeksästä kahteentoista kuukautta;
e) yli kaksitoista kuukautta.
428 artikla
Pysyvää varainhankintaa edellyttävät erät
1.
Omista varoista vähennettyjä eriä lukuun ottamatta seura
avat erät on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille erikseen,
jotta pysyvän varainhankinnan tarvetta voidaan arvioida:

i) johdannaissaatavat;
j) muut varat;
k) liitteen I mukaan keskimääräisen tai keskimääräisen/alhaisen
riskin sisältävät käyttämättömät sitovat luottojärjestelyt.
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2.
Kaikki erät on soveltuvin osin esitettävä 427 artiklan 2
kohdassa kuvattuihin viiteen ryhmään jaoteltuina.
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b) reaali- tai rahoitusvakuutta, takausta tai ostettua luottoriskin
vähentämistä ei saa käyttää varojen vastuuarvojen pienentä
miseen;

SEITSEMÄS OSA
VELKAANTUNEISUUS

c) lainoja ei saa nettouttaa talletuksilla.

429 artikla
Vähimmäisomavaraisuusasteen laskeminen
1.
Laitosten on laskettava vähimmäisomavaraisuusasteensa
2–11 kohdassa esitettyjä menetelmiä noudattaen.
2.
Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettava niin, että laitok
sen pääoman määrä jaetaan laitoksen vastuiden kokonaismää
rällä, ja se on ilmaistava prosentteina.
Laitosten on laskettava vähimmäisomavaraisuusaste kuukausit
taisten vähimmäisomavaraisuusasteiden yksinkertaisena arit
meettisena keskiarvona vuosineljännekseltä.
3.
Pääoman määrällä tarkoitetaan 2 kohtaa sovellettaessa en
sisijaista pääomaa (T1).
4.
Vastuiden kokonaismäärä on kaikkien varojen vastuuarvo
jen ja niiden taseen ulkopuolisten erien summa, joita ei ole
vähennetty määritettäessä 3 kohdassa tarkoitettua pääoman
määrää.
Jos laitoksiin kuuluu finanssialan yhteisö, jossa niillä 43 artiklan
mukaisesti on sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisessa
konsolidoinnissa merkittävä sijoitus, joka jää ensimmäisen
osan II osaston 2 luvun mukaisen, varovaisuusperiaatteen mu
kaisen konsolidoinnin ulkopuolelle, ne eivät määritä merkittä
vän sijoituksen vastuuarvoa tämän artiklan a alakohdan mukai
sesti vaan määränä, joka saadaan kertomalla tämän alakohdan a
alakohdassa määritelty määrä tämän alakohdan b alakohdassa
määritellyllä kertoimella:
a) finanssialan yhteisön, jossa merkittävä sijoitus on, kaikkien
vastuiden vastuuarvojen summa;
b) kaikkien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpää
omainstrumenteista (CET1), sellaisten erien kokonaismäärä,
joita ei ole vähennetty 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti, jaettuna kyseisten erien kokonais
määrällä.

6.
Laitosten on määritettävä liitteessä II lueteltujen sopimus
ten ja luottojohdannaisten, taseen ulkopuoliset erät mukaan lu
kien, vastuuarvot 274 artiklassa säädettyä menettelyä noudatta
en.

Määrittäessään liitteessä II lueteltujen sopimusten ja luottojoh
dannaisten vastuuarvoa laitosten on otettava 295 artiklan mu
kaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutus
sopimusten vaikutukset lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäis
nettoutusta koskevia sopimuksia.

7.
Laitokset voivat 6 kohdasta poiketen käyttää 275 artiklassa
säädettyä menetelmää liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa lue
teltujen sopimusten vastuuarvon määrittämiseen ainoastaan, jos
ne käyttävät kyseistä menetelmää myös näiden sopimusten vas
tuuarvon määrittämiseen 92 artiklassa säädettyjen omien varo
jen vaatimusten täyttämistä varten.

8.
Laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaa
lista tulevaa luottoriskiä sovellettava 299 artiklan 2 kohdassa
esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkäs
tään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin.

9.
Laitosten on määritettävä takaisinostotransaktioiden, arvo
papereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamista tai ottamista
koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuu
dellisen limiittiluotonannon (margin lending), taseen ulkopuoli
set erät mukaan lukien, vastuuarvo 220 artiklan 1–3 kohdan ja
222 artiklan mukaisesti, ja ottaa huomioon päänettoutussopi
musten vaikutukset, poislukien tuotteiden ristikkäisnettoutusta
koskevat sopimukset, 206 artiklan mukaisesti.

10.
Laitosten on määritettävä taseen ulkopuolisten erien vas
tuuarvo tämän artiklan 6 ja 9 kohdassa tarkoitettuja eriä lukuun
ottamatta, 111 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavin kysei
sessä artiklassa lueteltuja luottovasta-arvokertoimia koskevin
muutoksin:

5.
Laitosten on määritettävä varojen vastuuarvo seuraavia
periaatteita noudattaen:
a) varojen vastuuarvoilla tarkoitetaan liitteessä II lueteltuja so
pimuksia ja luottojohdannaisia lukuun ottamatta 111 artiklan
1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisia vastuuarvoja;

a) luottovasta-arvokerroin, jota sovelletaan käyttämättömän
luottojärjestelyn nimellisarvoon, kun kyseessä on liitteessä I
olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön
luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta pe
ruuttaa, on 10 prosenttia;
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b) luottovasta-arvokerroin, jota sovelletaan liitteessä I olevan 3
kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin keskimääräisen/alhaisen
riskin kaupan rahoitukseen liittyviin taseen ulkopuolisiin
eriin ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakoh
dassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liit
tyviin taseen ulkopuolisiin eriin, on 20 prosenttia;
c) luottovasta-arvokerroin, jota sovelletaan liitteessä I olevan 2
kohdan a alakohdassa ja b alakohdan i alakohdassa tarkoi
tettuihin keskimääräisen riskin kaupan rahoitukseen liittyviin
taseen ulkopuolisiin eriin ja liitteessä I olevan 2 kohdan b
alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin
vientiluottoihin liittyviin taseen ulkopuolisiin eriin, on 50
prosenttia;
d) luottovasta-arvokerroin, jota sovelletaan kaikkiin muihin liit
teessä I lueteltuihin taseen ulkopuolisiin eriin, on 100 pro
senttia.
11.
Jos kansallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaat
teiden mukaan taseeseen voidaan kirjata haltuun uskottuja va
roja direktiivin 86/635/ETY 10 artiklan mukaisesti, nämä varat
voidaan jättää vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytet
tävän vastuiden kokonaismäärän ulkopuolelle edellyttäen, että
ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti sovellet
tavan International Accounting Standard (IAS) -standardin 39
taseesta pois kirjaamista koskevat kriteerit ja tarvittaessa asetuk
sen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti sovellettavan International
Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin 10 konsolidoi
mattomuutta koskevat kriteerit.
430 artikla
Raportointivaatimukset
1.
Laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille
kaikki 429 artiklan mukaiset tiedot vähimmäisomavaraisuus
asteesta ja sen osatekijöistä. Toimivaltaisten viranomaisten on
otettava nämä tiedot huomioon tehdessään direktiivin
2013/36/EU 97 artiklassa tarkoitettua vakavaraisuuden kokonai
sarviota.
Laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille myös
511 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi tarvittavat
tiedot.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

KAHDEKSAS OSA
LAITOSTEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
I OSASTO
YLEISET PERIAATTEET

431 artikla
Julkistamisvaatimusten soveltamisala
1.
Laitosten on julkistettava II osastossa luetellut tiedot, ellei
432 artiklan säännöksistä muuta johdu.

2.
Laitosten on julkistettava toimivaltaisten viranomaisten
kolmannen osan nojalla antamat luvat III osastossa tarkoitetuille
välineille ja menetelmille vahvistettujen tietojen osalta..

3.
Laitosten on vahvistettava virallinen toimintalinja tämän
osan mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi, ja
niillä on oltava toimintalinjat julkistettavien tietojen asianmukai
suuden arvioimiseksi, mukaan lukien tietojen todentaminen ja
julkistamistiheys. Laitoksilla on oltava toimintaperiaatteet myös
sen seikan arvioimiseksi, antavatko niiden julkistamat tiedot
markkinaosapuolille kattavan käsityksen niiden riskiprofiilista.

Jos julkistetut tiedot eivät anna markkinaosapuolille kattavaa
käsitystä riskiprofiilista, laitosten on julkistettava tiedot, jotka
tarvitaan 1 kohdassa vaadittujen tietojen lisäksi. Niiden edelly
tetään kuitenkin julkistavan ainoastaan sellaiset tiedot, jotka
ovat 432 artiklassa tarkoitettuja olennaisia tietoja ja jotka eivät
ole liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja.

4.
Laitosten on vaadittaessa perusteltava luottoluokitusta kos
kevat päätöksensä luottohakemuksen esittäneille pk-yrityksille ja
muille yrityksille ymmärrettävällä tavalla, pyydettäessä kirjallises
ti. Perusteluista aiheutuvien laitosten hallinnollisten kulujen on
oltava suhteessa luoton suuruuteen.

432 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava laitoksilta saadut
tiedot EPV:lle sen pyynnöstä 511 artiklassa tarkoitetun tarkas
tuksen mahdollistamiseksi.
2.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, jotta voidaan määrittää yhdenmukainen raportointimalli,
ohjeet mallin käytöstä, raportointitiheys ja -ajankohdat sekä tie
totekniset ratkaisut 1 kohdassa säädettyä raportointivaatimusta
varten.
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivään helmikuuta 2015 mennessä.

Ei-olennaiset tiedot ja liikesalaisuutena tai luottamukselli
sena pidettävät tiedot
1.
Laitokset voivat jättää julkistamatta yhden tai useamman II
osastossa luetelluista tiedoista, jos näin saatua tietoa ei pidetä
olennaisena, paitsi jos kyseessä on 435 artiklan 2 kohdan c
alakohdassa, 437 artiklassa ja 450 artiklassa säädetty julkistami
nen.

Tietoja on pidettävä julkistamisen kannalta olennaisina, jos nii
den pois jättäminen tai virheellinen esittäminen voisi muuttaa
tiedon käyttäjän arviota tai päätöstä tai vaikuttaa niihin käyttä
jän tehdessä kyseisiin tietoihin perustuvia taloudellisia päätöksiä.
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EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukai
sesti 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä ohjeita siitä, miten
laitosten on sovellettava olennaisuutta II osaston julkistamisvaa
timuksiin.
2.
Laitokset voivat lisäksi jättää julkistamatta yhden tai use
amman II ja III osastossa luetelluista tiedoista, jos tietoja pide
tään toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti liikesalaisuuk
sina tai luottamuksellisina, paitsi jos kyseessä on 437 ja 450 ar
tiklassa säädetty julkistaminen.
Tietoja on pidettävä laitoksen liikesalaisuuksina, jos niiden jul
kistaminen heikentäisi sen kilpailuasemaa. Liikesalaisuuksiin voi
kuulua tuotteita tai järjestelmiä koskevia tietoja, joiden jakami
nen kilpailijoiden kanssa alentaisi laitoksen tekemien investoin
tien arvoa.
Tietoja on pidettävä luottamuksellisina, jos laitoksella on asiak
kaisiin tai muihin vastapuoliin kohdistuvia velvoitteita, jotka
edellyttävät luottamuksellisuutta laitoksen taholta.
EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukai
sesti 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä ohjeita siitä, miten
laitosten on sovellettava liikesalaisuutta ja luottamuksellisuutta II
ja III osaston julkistamisvaatimuksiin.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa tapauk
sissa kyseessä olevan laitoksen on ilmoitettava tietoja julkistaes
saan, että tiettyjä tietoja ei ole annettu, ilmoitettava syy tähän ja
julkistettava yleistietoja tiedonantovelvollisuuden kohteena ole
vasta asiasta, paitsi jos tietoja on pidettävä liikesalaisuuksina tai
luottamuksellisina.
4.
Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohta eivät rajoita vastuuvelvol
lisuutta, joka koskee olennaisten tietojen julkistamatta jättämis
tä.
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EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukai
sesti 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä ohjeita laitoksille
niiden arvioidessa II ja III osaston tietojen julkistamista useam
min.

434 artikla
Julkistamistavat
1.
Laitokset voivat valita sopivan viestintäkanavan ja paikan
sekä tietojen todentamistavat tämän osan mukaisen tiedonanto
velvollisuuden noudattamiseksi. Kaikki tiedot on mahdollisuuk
sien mukaan annettava yhden viestintäkanavan kautta tai yh
dessä paikassa. Jos samanlainen tieto julkistetaan kahden tai
useamman viestintäkanavan kautta, viittaus vastaavaan tietoon
muissa viestimissä on sisällytettävä kuhunkin viestintäkanavaan.

2.
Tässä osassa tarkoitetut vaatimukset voidaan katsoa täyte
tyiksi, kun laitokset antavat vastaavat tiedot tilinpäätökseen, lis
tautumiseen tai muihin vaatimuksiin perustuvan tiedonantovel
vollisuuden nojalla. Jos tiedot eivät sisälly tilinpäätösasiakirjoi
hin, laitosten on yksiselitteisesti ilmoitettava tilinpäätösasiakir
joissa, mistä tiedot voi saada.

II OSASTO
LÄPINÄKYVYYDEN JA TIETOJEN JULKISTAMISEN TEKNISET
KRITEERIT

435 artikla
Riskienhallintatavoitteet ja -käytänteet
1.
Laitosten on julkistettava riskienhallintatavoitteensa ja
-käytänteensä erikseen kunkin riskilajin osalta, mukaan lukien
tässä osastossa mainitut riskit. Julkistettaviin tietoihin on sisäl
lyttävä

a) riskien hallinnassa sovellettavat strategiat ja prosessit;

433 artikla
Julkistamisen määräajat
Laitosten on julkistettava tämän osan nojalla edellytetyt tiedot
vähintään kerran vuodessa.

b) asianomaisen riskienhallintatoiminnon tai muiden järjestely
jen rakenne ja organisaatio, mukaan lukien tiedot sen val
tuuksista ja perussäännöstä;

Tiedot on julkistettava vuosittain tilinpäätöksen julkaisupäivän
yhteydessä.

c) riskien raportoinnissa ja mittaamisessa sovellettavien järjes
telmien laajuus ja sisältö;

Laitosten on arvioitava, onko kaikki tiedot tai osa niistä julkis
tettava useammin kuin vuosittain ottaen huomioon niiden lii
ketoiminnan ominaispiirteet, kuten toimintojen laajuus ja toimi
alat, toimipisteet eri maissa, toiminta rahoitusalan eri sektoreilla
sekä osallistuminen kansainvälisille rahoitusmarkkinoille sekä
maksu-, toimitus- ja selvitysjärjestelmiin. Laitosten tekemässä
arviossa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdolliseen tarpee
seen julkistaa useammin tietoja 437 artiklassa ja 438 artiklan
ensimmäisen kohdan c–f alakohdassa mainituista seikoista sekä
riskeistä ja muista nopeille muutoksille alttiista seikoista.

d) käytänteet, joilla suojaudutaan riskeiltä ja vähennetään niitä,
sekä strategiat ja prosessit, joilla seurataan jatkuvasti suojausja vähentämismenetelmien tehokkuutta;

e) ylimmän hallintoelimen hyväksymä, laitoksen riskienhallinta
järjestelyiden riittävyyttä koskeva julistus, jossa vakuutetaan,
että käytössä olevat riskienhallintajärjestelmät ovat laitoksen
profiiliin ja strategiaan nähden riittävät;
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f) ylimmän hallintoelimen hyväksymä lyhyt riskilausuma, jossa
kuvataan tiivistetysti laitoksen liiketoimintastrategiaan liittyvä
kokonaisriskiprofiili. Tähän lausumaan on sisällytettävä kes
keiset suhdeluvut ja numerotiedot, joista ulkoiset sidosryh
mät saavat kattavan näkemyksen laitoksen riskienhallinnasta,
mukaan lukien se, miten laitoksen riskiprofiili ja ylimmän
hallintoelimen vahvistama riskien sietoraja vaikuttavat toi
siinsa.
2.
Laitosten on julkistettava seuraavat hallinto- ja ohjausjär
jestelmiä koskevat tiedot sekä niihin vähintään vuosittain tehtä
vät säännölliset päivitykset:
a) ylimmän hallintoelimen jäsenten hoidettavana olevien johto
tehtävien määrä;
b) ylimmän hallintoelimen jäsenten valinnassa noudatettava toi
mintamalli sekä jäsenten tosiasiallinen osaaminen, taidot ja
asiantuntemus;
c) ylimmän hallintoelimen jäsenten valinnassa noudatettava
monipuolisuuteen tähtäävä toimintamalli ja sen tavoitteet ja
asiaankuuluvat päämäärät sekä tiedot siitä, missä määrin ky
seiset tavoitteet on saavutettu;
d) tieto siitä, onko laitos perustanut erillisen riskikomitean ja
kuinka monta kertaa riskikomitea on kokoontunut;
e) kuvaus riskejä koskevien tietojen kulusta ylimmälle hallintoe
limelle.
436 artikla
Soveltamisala
Laitosten on julkistettava tähän asetukseen sisältyvien vaatimus
ten soveltamisalasta seuraavat tiedot direktiivin 2013/36/EU
mukaisesti:
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d) kokonaismäärä, jolla todelliset omat varat alittavat konsoli
doinnin ulkopuolisilta tytäryrityksiltä vaaditun, sekä kyseisen
tytäryrityksen tai kyseisten tytäryritysten nimet;
e) tarvittaessa olosuhteet, joissa 7 ja 9 artiklan säännöksiä voi
daan soveltaa.
437 artikla
Omat varat
1.
Laitosten on julkistettava seuraavat omia varojaan koske
vat tiedot:
a) ydinpääomaerien (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eri
en, toissijaisen pääoman (T2) erien sekä laitoksen omiin va
roihin 32–35 artiklan, 36, 56, 66 ja 79 artiklan mukaisesti
sovellettavien suodattimien ja vähennysten täydellinen täs
mäytys laitoksen tarkastettuun tilinpäätökseen sisältyvään ta
seeseen;
b) kuvaus laitoksen liikkeeseen laskemien, ydinpääomaan
(CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) ja toissijaiseen pää
omaan (T2) luettavien instrumenttien keskeisistä ominai
suuksista;
c) kaikkien ydinpääomaan (CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan
(AT1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) kuuluvien instrument
tien kaikki ehdot;
d) seuraavien luonteen ja määrän julkistaminen kustakin erik
seen:
i) kukin 32–35 artiklan mukaisesti omiin varoihin sovellet
tava suodatin;
ii) kukin 36, 56 ja 66 artiklan mukaisesti tehty vähennys;

a) sen laitoksen nimi, johon tämän asetuksen mukaisia vaa
timuksia sovelletaan;
b) tiedot tilinpäätöksen laadinnan ja vakavaraisuusvaatimusten
kannalta merkityksellisistä konsolidointiperusteiden eroista
sekä lyhyt kuvaus konsolidointiin kuuluvista yhteisöistä ja
maininta siitä, onko kyseessä:
i) täysin konsolidoitu yhteisö;
ii) osittain konsolidoitu yhteisö;
iii) yhteisö, jonka varat on vähennetty omista varoista;
iv) yhteisö, jota ei ole konsolidoitu ja jonka varoja ei ole
vähennetty omista varoista;
c) nykyiset tai tulevat olennaiset, käytännölliset tai oikeudelliset
esteet, jotka haittaavat omien varojen nopeaa siirtoa tai vas
tuiden maksamista emoyrityksen ja sen tytäryritysten välillä;

iii) erät, joita ei ole vähennetty 47, 48, 56, 66 ja 79 artiklan
mukaisesti;
e) kuvaus kaikista rajoituksista, joita sovelletaan tämän asetuk
sen mukaisessa omien varojen laskennassa, ja niistä inst
rumenteista, omiin varoihin sovellettavista suodattimista ja
vähennyksistä, joihin kyseisiä rajoituksia sovelletaan;
f) jos laitokset esittävät vakavaraisuussuhteita, jotka on laskettu
käyttämällä muulla kuin tässä asetuksessa säädetyltä perus
talta määritettyjä omien varojen osatekijöitä, kattava selostus
kyseisten vakavaraisuussuhteiden laskentaperustasta.
2.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joilla määritetään yhtenäiset mallit 1 kohdan a, b, d ja e
alakohdan mukaista julkistamista varten.
EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivään helmikuuta 2015 mennessä.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
438 artikla
Pääomavaatimukset
Laitoksen on julkistettava seuraavat tiedot, jotka koskevat tämän
asetuksen 92 artiklassa ja direktiivin 2013/36/EU 73 artiklassa
asetettujen vaatimusten noudattamista:
a) tiivistelmä laitoksen soveltamista menetelmistä, joilla arvioi
daan sen sisäisen pääoman riittävyyttä nykyisten ja tulevien
toimintojen jatkuvuuden kannalta;
b) asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tu
lokset laitoksen vakavaraisuuden hallinnan prosessista, mu
kaan luettuna direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuun valvontamenettelyyn perustuvat
lisäpääomavaatimukset;
c) niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän kolmannen osan II osaston 2 luvun
mukaisesti, kahdeksan prosenttia riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärästä kullekin 112 artiklassa määritellylle vas
tuuryhmälle;
d) niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotettujen vas
tuuerien yhteismäärän kolmannen osan II osaston 3 luvun
mukaisesti, kahdeksan prosenttia riskipainotettujen vastuue
rien yhteismäärästä kullekin 147 artiklassa määritellylle vas
tuuryhmälle. Vähittäisvastuuryhmässä vaatimusta sovelletaan
kaikkiin vastuiden alaryhmiin, joita 154 artiklan 1–4 koh
dassa olevat korrelaatiot vastaavat. Oman pääoman ehtoisten
sijoitusten vastuuryhmässä vaatimusta sovelletaan
i) kuhunkin 155 artiklassa esitettyyn menetelmään;
ii) pörssilistattuihin vastuisiin, riittävän hyvin hajautettuihin
salkkuihin sisältyviin pääomasijoituksiin ja muihin vastui
siin;
iii) vastuisiin, jotka ovat omien varojen vaatimusten osalta
valvonnallisen siirtymän (supervisory transition) alaisia;
iv) vastuisiin, joihin sovelletaan omien varojen vaatimusten
osalta voimassa olevien sääntöjen jatkamista;
e) edellä olevien 92 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mu
kaisesti lasketut omien varojen vaatimukset;
f) kolmannen osan III osaston 2, 3 ja4 luvun mukaisesti las
ketut omien varojen vaatimukset, jotka on julkistettava erik
seen.
Laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän 153 artiklan 5 kohdan tai 155 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti, on julkistettava 153 artiklan 5 kohdassa olevan taulu
kon 1 kuhunkin alaryhmään sijoitetut vastuut tai vastuille an
netut 155 artiklan 2 kohdassa mainitut riskipainot.
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439 artikla
Vastuut, joihin kohdistuu vastapuoliriski
Laitosten on annettava vastuista, joihin kohdistuu kolmannen
osan II osaston 6 luvussa tarkoitettu vastapuoliriski, seuraavat
tiedot:
a) selvitys menetelmistä, joita käytetään vastapuoliriskin osalta
sisäisen pääoman kohdentamisessa ja luottolimiittien asetta
misessa;
b) selvitys menettelytavoista, joita käytetään vakuuksien turvaa
misessa ja luottorahastojen perustamisessa;
c) selvitys sellaisiin vastuisiin sovellettavista menettelytavoista,
joihin kohdistuu wrong-way-riski;
d) selvitys sellaisen vakuuden määrän vaikutuksesta, joka laitok
sen on asetettava luottoluokituksen heiketessä;
e) sopimusten käypä positiivinen bruttoarvo, nettoutuksesta
saatava hyöty, nykyhetken nettoutettu luottoriski, hallussa
olevat vakuudet ja johdannaisiin liittyvä nettoluottoriski. Net
toluottoriski on johdannaistransaktioihin liittyvä luottoriski
sen jälkeen, kun oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisista
nettoutussopimuksista ja vakuussopimuksista saatavat edut
on otettu huomioon;
f) vastuuarvoa koskevat luvut kolmannen osan II osaston 6
luvun 3–6 jaksossa säädettyjen menetelmien mukaisesti, so
veltuvaa menetelmää käyttäen;
g) luottojohdannaissuojan nimellisarvo ja nykyhetken luottoris
kin jakautuminen luottoriskin tyypin mukaan;
h) luottojohdannaistransaktioiden nimellisarvot jaoteltuna lai
toksen omaan lainasalkkuun liittyvän käytön sekä sen har
joittamaan välitystoimintaan liittyvän käytön mukaan, mu
kaan luettuna käytettyjen luottojohdannaistuotteiden jakau
ma, jaoteltuna edelleen kunkin tuoteryhmän sisällä ostetun ja
myydyn suojan mukaan;
i) alfan estimaatti, jos laitos on saanut toimivaltaisilta viran
omaisilta luvan alfan estimointiin.
440 artikla
Pääomapuskurit
1.
Laitoksen on julkistettava seuraavat tiedot siitä, miten se
noudattaa direktiivin 2013/36/EU VII osaston 4 luvussa tarkoi
tettua vastasyklisen pääomapuskurin vaatimusta:
a) vastasyklisen pääomapuskurin laskennan kannalta merkityk
sellisten luottovastuiden maantieteellinen jakautuminen;

L 176/258

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

b) laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin määrä.
2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään 1 kohdassa esitetyt julkistamisvaatimukset.
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f) erittely kaikkien vastuiden jäljellä olevasta maturiteetista vas
tuuryhmittäin ja tarvittaessa vielä yksityiskohtaisemmat tie
dot;
g) merkittävistä toimialojen ja vastapuolten tyypeistä

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
441 artikla
Maailmanlaajuisen

järjestelmällisen
indikaattorit

merkittävyyden

1.
Laitosten, jotka on direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan
mukaisesti määritetty maailmanlaajuisiksi järjestelmän kannalta
merkittäviksi (G-SII) laitoksiksi, on julkistettava vuosittain niiden
indikaattoreiden arvot, joita laitosten tulosten määrittämiseen on
käytetty mainitussa artiklassa tarkoitettua määritysmenetelmää
noudattaen.
2.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitettua julkistamista kos
kevat yhtenäiset muodot ja päivämäärät. Kyseisiä teknisiä stan
dardeja laatiessaan EPV ottaa huomioon kansainväliset normit.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
442 artikla
Luottoriskioikaisut
Laitoksen on julkistettava siihen kohdistuvasta luotto- ja laimen
tumisriskistä seuraavat tiedot:
a) kirjanpidossa käytettävät määritelmät erääntyneisyydelle ja
varojen arvon alentumiselle;
b) kuvaus yleisten ja erityisten luottoriskioikaisujen määrittämi
sessä käytetyistä menetelmistä ja tekniikoista;
c) vastuiden kokonaismäärä kirjanpidollisten nettoutusten jäl
keen ilman luottoriskin vähentämisen vaikutuksia sekä vas
tuiden keskimääräinen arvo jakson aikana vastuuryhmittäin;
d) vastuiden maantieteellinen jakautuminen jaoteltuna olennais
ten vastuuryhmien perusteella merkittäviin alueisiin; tarvitta
essa vielä yksityiskohtaisemmat tiedot;
e) vastuiden jakautuminen toimialoihin ja vastapuoliin mukaan
lukien pk-yrityksiin liittyvät vastuut täsmennettyinä; jaottelu
vastuuryhmiin ja tarvittaessa vielä yksityiskohtaisemmat tie
dot;

i) erikseen vastuut, joihin liittyvät maksut ovat erääntyneet,
ja vastuut, joiden arvo on alentunut;
ii) yleiset ja erityiset luottoriskioikaisut;
iii) yleisten ja erityisten luottoriskioikaisujen vuoksi rapor
tointikauden aikana tehdyt kulukirjaukset;
h) arvoltaan alentuneiden ja erääntyneitä maksuja sisältävien
vastuiden määrä erikseen ilmoitettuna sekä jaoteltuna mer
kittäviin maantieteellisiin alueisiin mukaan lukien tarvittaessa
kuhunkin maantieteelliseen alueeseen liittyvien yleisten ja
erityisten luottoriskioikaisujen arvo;
i) arvoltaan alentuneisiin vastuisiin tehtyjen yleisten ja erityis
ten luottoriskioikaisujen muutosten täsmäytys erikseen ilmoi
tettuna. Seuraavat tiedot on ilmoitettava:
i) kuvaus siitä, minkä tyyppisiä yleisiä ja erityisiä luottoris
kioikaisuja on tehty;
ii) määrä tilikauden alussa;
iii) luottoriskioikaisuja vastaan raportointikauden aikana vä
hennetty määrä;
iv) määrät, jotka on raportointikauden aikana vähennetty tai
kumottu vastuiden aiheuttamien arvioitujen tappioiden
vuoksi, sekä muut oikaisut mukaan lukien kurssierojen,
liiketoimintojen yhdistämisen, tytäryritysten hankkimisen
ja myymisen sekä luottoriskioikaisujen välisten siirtojen
vuoksi tehdyt oikaisut;
v) määrä tilikauden lopussa.
Suoraan tuloslaskelmaan kirjatut erityiset luottoriskioikaisut ja
niiden peruutusten määrät on ilmoitettava erikseen.
443 artikla
Kiinnittämätön omaisuus
EPV antaa 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä ohjeita, joissa
määritetään kiinnittämätöntä omaisuutta koskevien tietojen jul
kistaminen, ottaen huomioon Euroopan järjestelmäriskikomi
tean 20 päivänä joulukuuta 2012 antaman suosituksen luotto
laitosten rahoituksesta (EJRK/2012/2 (1)) ja erityisesti suosituk
sen D - Markkinoiden avoimuus varojen vakuussidonnaisuuden
osalta. Ohjeet annetaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artik
lan mukaisesti.
(1) EUVL C 119, 25.4.2013, s. 1.
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EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka kos
kevat tasearvon julkistamista vastuuryhmittäin ja tasearvon ko
konaismäärän kiinnittämättömien omaisuuserien laadun julkis
tamista, ottaen huomioon suosituksen EJRK/2012/2 ja edellyt
täen, että EPV katsoo kertomuksessaan, että tällainen täydentävä
julkistaminen tarjoaa luotettavaa ja merkityksellistä tietoa.

täyttää; kuvaus 312 artiklan 2 kohdan mukaisista menetelmistä,
jos laitos soveltaa niitä, mukaan lukien relevantit sisäiset ja
ulkoiset tekijät, jotka otetaan huomioon laitoksen mittausmene
telmissä, ja jos menetelmiä sovelletaan osittain, on ilmoitettava
niiden soveltamisala ja kattavuus.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016.

447 artikla
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin osakkeisiin sisälty
vät vastuut

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä ja alakoh
dassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Laitosten on ilmoitettava kaupankäyntivarastoon kuulumatto
miin osakkeisiin sisältyvistä vastuista seuraavat tiedot:

444 artikla

a) vastuiden tavoitteisiin perustuva erittely mukaan lukien
myyntivoittojen yhteydet ja strategiset syyt sekä kuvaus käy
tetyistä kirjanpito- ja arvostusmenettelyistä sisältäen arvos
tukseen vaikuttavat keskeiset oletukset ja käytännöt ja kysei
siin käytäntöihin tehdyt keskeiset muutokset;

Ulkoisten luottoluokituslaitosten käyttö
Niiden laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärän kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti,
on ilmoitettava seuraavat tiedot kustakin 112 artiklassa mää
ritellystä vastuuryhmästä:
a) valittujen ulkoisten luottoluokituslaitosten ja vientitakuulai
tosten nimet ja mahdollisten muutosten perusteet;
b) vastuuryhmät, joihin kunkin ulkoisen luottoluokituslaitoksen
tai vientitakuulaitoksen luokituksia sovelletaan;
c) kuvaus prosessista, jolla liikkeeseenlaskijakohtaisia ja arvo
paperikohtaisia luokituksia kohdistetaan omaisuuserille, jotka
eivät kuulu kaupankäyntivarastoon;
d) kunkin valitun luottoluokituslaitoksen tai vientitakuulaitok
sen ulkoisten luottoluokitusten sijoittaminen kolmannen
osan II osaston 2 luvun mukaisiin luottoluokkiin ottaen
huomioon, että tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos laitos noudat
taa EPV:n julkistamaa standardiluokittelua;
e) vastuuarvot ja vastuuarvot sen jälkeen, kun jokaiseen kol
mannen osan II osaston 2 luvussa kuvattuun luottoluokkaan
on sovellettu luottoriskin vähentämismenetelmää, sekä
omista varoista vähennettyjen vastuiden arvo.
445 artikla
Markkinariskit
Laitosten, jotka laskevat omien varojen vaatimuksensa 92 artik
lan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, on julkistettava
kyseiset vaatimukset erikseen kunkin kyseisissä säännöksissä
mainitun riskin osalta. Arvopaperistamispositioiden erityiseen
korkoriskiin liittyvät omien varojen vaatimukset on julkistettava
erikseen.
446 artikla
Operatiivinen riski
Laitosten on julkistettava menetelmät, joilla arvioidaan operatii
viseen riskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia, jotka laitos

b) tasearvo ja käypä arvo sekä (pörssilistatuista instrumenteista)
vertailu markkinahinnan kanssa, jos se poikkeaa olennaisesti
käyvästä arvosta;

c) pörssilistattujen vastuiden, riittävän hyvin hajautettuihin salk
kuihin sisältyvien pääomasijoitusten sekä muiden vastuiden
tyypit, ominaispiirteet ja arvo;

d) omaisuuserien myynnistä ja realisoinnista jakson aikana ker
tyneet kumulatiiviset voitot ja tappiot; ja

e) realisoitumattomien voittojen ja tappioiden yhteismäärä ja
uudelleenarvostuksesta syntyneiden piilevien voittojen ja tap
pioiden yhteismäärä sekä kaikki kyseiset määrät, jotka sisäl
tyvät ensisijaisiin tai toissijaisiin omiin varoihin.

448 artikla
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin positioihin koh
distuva korkoriski
Laitosten on julkistettava seuraavat tiedot kaupankäyntivaras
toon kuulumattomiin positioihin kohdistuvasta korkoriskistä:

a) korkoriskin ominaispiirteet ja keskeiset oletukset (mukaan
lukien luottojen ennenaikaista takaisinmaksua ja eräpäivättö
miä talletuksia koskevat oletukset) sekä korkoriskin mittaus
tiheys (frequency of measurements);

b) vaihtelut tuotoissa, taloudellisessa arvossa tai muussa relevan
tissa mittayksikössä, jota johto käyttää mitatessaan ylös- tai
alaspäin suuntautuvia korkosokkeja korkoriskin mittaa
misessa sovellettavien menettelyjen mukaisesti, jaoteltuna va
luuttoihin.
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i) tieto siitä, käsitelläänkö transaktioita myyntinä vai rahoi
tuksena;

449 artikla
Arvopaperistamispositiot
Laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti tai
omien varojen vaatimuksensa 337 tai 338 artiklan mukaisesti,
on julkistettava seuraavat tiedot, tarvittaessa erikseen kaupan
käyntivarastosta ja sen ulkopuolisista eristä:

ii) myyntivoittojen kirjaamistavat;
iii) arvopaperistamispositioiden arvostuksessa käytetyt me
netelmät, keskeiset oletukset, syöttötiedot ja muutokset
edelliseen kauteen;

a) kuvaus laitoksen tavoitteista arvopaperistamistoiminnoissa;
iv) synteettisen arvopaperistamisen käsittelytavat, jos ne ei
vät sisälly muihin kirjanpitokäytänteisiin;

b) muiden riskien luonne, mukaan lukien arvopaperistettuihin
eriin liittyvä likviditeettiriski;

v) tieto siitä, kuinka arvopaperistamista odottavat omai
suuserät arvostetaan, ja merkitäänkö ne laitoksen kau
pankäyntivarastoon vai sen ulkopuolisiin eriin;

c) uudelleenarvopaperistamistoimintojen yhteydessä otettujen
ja vastuulla olevien riskien tyypit kohde-etuutena olevien
arvopaperistamispositioiden etuoikeusluokkien osalta ja ky
seisten erien kohde-etuutena olevien erien osalta;

vi) käytänteet, joita sovelletaan vastuiden kirjaamiseen tasee
seen niiden järjestelyjen osalta, jotka voivat edellyttää
laitoksen tukevan arvopaperistettuja omaisuuseriä rahal
lisesti;

d) laitoksen eri tehtävät arvopaperistamisprosessissa;
e) tiedot laitoksen kunkin d alakohdassa tarkoitetun tehtävän
laajuudesta;
f)

kuvaus käytössä olevista prosesseista, joilla seurataan arvo
paperistettujen vastuiden luotto- ja markkinariskissä tapah
tuvia muutoksia, mukaan lukien kohde-etuutena olevien
omaisuuserien muuttumisen vaikutukset arvopaperistettui
hin vastuisiin, ja kuvaus siitä, miten prosessit eroavat, kun
niitä sovelletaan uudelleenarvopaperistettuihin vastuisiin;

g) kuvaus laitoksen toimintalinjoista, joiden mukaisesti käyte
tään suojausta ja takauksen luonteista luottosuojaa vähentä
mään hallussa oleviin arvopaperistettuihin ja uudelleenarvo
paperistettuihin vastuisiin liittyviä riskejä, mukaan lukien
tiedot olennaisista suojauksen vastapuolista riskityypeittäin;

k) arvopaperistamisessa käytettyjen ulkoisten luottoluokituslai
tosten nimet sekä vastuutyypit, joihin kunkin laitoksen luo
kituksia sovelletaan;
l)

tarvittaessa kuvaus kolmannen osan II osaston 5 luvun 3
jaksossa tarkoitetusta sisäisen arvioinnin lähestymistavasta
(mukaan lukien sisäisen arviointiprosessin rakenne ja sisäi
sen arvioinnin ja ulkoisten luottoluokitusten suhde), sisäisen
arvioinnin käytöstä muuhun kuin sisäisen arvioinnin lähes
tymistavan mukaisten omien varojen vaatimusten lasken
taan, sisäisen arviointiprosessin valvontamekanismeista (mu
kaan lukien riippumattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta)
ja sisäisen arviointiprosessin tarkastelusta; kuvaus niiden
vastuiden tyypeistä, joihin sisäistä arviointiprosessia sovelle
taan, ja vastuutyypeittäin kuvaus stressitekijöistä, joita käy
tetään erillisten takausten tason määrittelyssä;

h) menetelmät, joita laitos soveltaa laskiessaan riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärää arvopaperistamistoiminnoissa,
mukaan lukien arvopaperistettujen vastuiden tyypit, joihin
kutakin menetelmää sovelletaan;

m) syyt n–q alakohtaan liittyvien kvantitatiivisten tietojen mah
dollisiin merkittäviin muutoksiin edelliseen raportointikau
teen verrattuna;

i)

n) seuraavat tiedot erikseen kaupankäyntivarastosta ja sen ul
kopuolisista eristä vastuutyypeittäin jaoteltuina:

j)

niiden arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöi
den tyypit, joita laitos järjestäjän ominaisuudessaan käyttää
kolmansiin liittyvien vastuiden arvopaperistamiseen, mu
kaan lukien tieto siitä, onko laitoksella, ja jos on, missä
muodossa ja missä laajuudessa vastuita kyseisessä erillisyh
tiössä (eriteltyinä erikseen taseeseen sisältyviin omaisuuseriin
tai taseen ulkopuolisiin eriin liittyviin vastuisiin) sekä luet
telo yhtiöistä, joita laitos hallinnoi tai joiden neuvonantajana
se toimii, ja jotka sijoittavat joko arvopaperistamispositioi
hin, jotka laitos on arvopaperistanut, tai arvopaperistamista
varten perustettuihin erillisyhtiöihin, joiden osalta laitos toi
mii järjestäjänä;
tiivistelmä laitoksen kirjanpitokäytänteistä arvopaperistamis
toiminnoissa mukaan lukien

i) laitoksen arvopaperistamien jäljellä olevien vastuiden ko
konaisarvo (perinteinen ja synteettinen arvopaperistami
nen ja arvopaperistaminen, jossa laitos toimii ainoastaan
järjestäjänä, on eriteltävä);
ii) taseeseen sisältyvien hallussa olevien tai ostettujen arvo
paperistamispositioiden ja taseen ulkopuolisten arvo
paperistettujen vastuiden kokonaismäärä;
iii) arvopaperistamista odottavien omaisuuserien kokonais
määrä;
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iv) arvopaperistetuista sopimuksista, joihin sovelletaan en
nenaikaista kuoletusta koskevaa käsittelyä, alullepanijan
ja sijoittajien osuuksille kohdistettujen nostettuihin mää
riin liittyvien vastuiden kokonaismäärä; laitokseen koh
distuvien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä,
joka johtuu alullepanijan osuuksista nostettuihin määriin
ja nostamattomiin luottoihin; ja laitokseen kohdistuvien
omien varojen vaatimusten kokonaismäärä, joka johtuu
sijoittajan osuuksista nostettuihin määriin ja nostamatto
miin luottoihin;
v) niiden arvopaperistamispositioiden määrä, jotka on vä
hennetty omista varoista tai joihin sovelletaan 1 250
prosentin riskipainoa;
vi) tiivistelmätiedot kuluneen kauden arvopaperistamisista,
mukaan lukien arvopaperistettujen vastuiden yhteis
määrä sekä kirjatut myyntivoitot ja -tappiot;
o) seuraavat tiedot erikseen kaupankäyntivarastosta ja sen ul
kopuolisista eristä:
i) hallussa olevien tai ostettujen arvopaperistamispositioi
den ja niihin liittyvien omien varojen vaatimusten koko
naisarvo jaoteltuna arvopaperistettuihin ja uudelleenarvo
paperistettuihin vastuisiin ja edelleen jaoteltuna tarkoi
tuksenmukaisiin riskipaino- tai omien varojen vaatimus
luokkiin kunkin omien varojen vaatimusten laskennassa
sovelletun lähestymistavan osalta;
ii) hallussa olevien tai ostettujen uudelleenarvopaperistettu
jen vastuiden kokonaisarvo jaoteltuna vastuisiin ennen
suojausta ja/tai vakuutusta ja sen jälkeen, ja takaajista
johtuvat vastuut jaoteltuna takaajien luottoluokitusten
tai nimen mukaisesti;
p) kaupankäyntivaraston ulkopuolisten erien ja laitoksen arvo
paperistamien vastuiden osalta arvopaperistettujen arvoltaan
alentuneiden ja erääntyneiden omaisuuserien arvo ja laitok
sen kuluneen kauden aikana kirjaamat tappiot, molemmat
jaoteltuina vastuutyypeittäin;
q) kaupankäyntivaraston osalta laitoksen arvopaperistamien jäl
jellä olevien vastuiden, joihin sovelletaan markkinariskiä
koskevaa omien varojen vaatimusta (perinteinen ja synteet
tinen arvopaperistaminen ja vastuutyypit eriteltävä), koko
naisarvo;
r) tarvittaessa tieto siitä, onko laitos tarjonnut 248 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua tukea, ja mikä on tämän vaikutus
omiin varoihin.
450 artikla
Palkitsemisjärjestelmä
1.
Laitosten on julkistettava vähintään seuraavat tiedot pal
kitsemisjärjestelmästään ja -käytänteistään niiden henkilöstöryh
mien osalta, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä
vaikutus sen riskiprofiiliin:
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a) tiedot palkitsemisjärjestelmän määrittelyssä käytetystä pää
töksentekoprosessista sekä palkitsemista valvovan pääasialli
sen elimen tilivuoden aikana järjestämien kokousten määrä,
mukaan lukien tarvittaessa tiedot palkitsemisvaliokunnan ko
koonpanosta ja valtuuksista, palkitsemisjärjestelmän määrit
telyssä apuna käytetystä ulkopuolisesta konsultista ja asian
omaisten sidosryhmien roolista;
b) tiedot palkitsemisen ja tulosten välisestä suhteesta;
c) tärkeimmät tiedot palkitsemisjärjestelmän rakennepiirteistä,
mukaan lukien tiedot suoritusten arvioinnissa käytetyistä pe
rusteista ja riskiperusteisista palkkioiden määrän muutoksista,
lykkäämiskäytänteistä ja palkkioiden maksamisperusteista;
d) direktiivin 2013/36/EU 94 artiklan 1 kohdan g alakohdan
mukaisesti vahvistetut palkkioiden kiinteiden ja muuttuvien
osien suhde;
e) tiedot suoriutumisperusteista, joita sovelletaan osakkeita, op
tioita tai muuttuvia palkkioita myönnettäessä;
f) muuttuvien palkkioiden ja muiden luontoisetujen määrittä
misessä sovellettavat keskeiset parametrit ja perusteet;
g) yhteenlasketut tiedot palkitsemisesta jaoteltuna liiketoimintaalueittain;
h) yhteenlasketut palkitsemista koskevat tiedot toimivan johdon
ja niiden henkilöstön jäsenten osalta, joiden toiminnalla on
merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin; tiedoista on käy
tävä ilmi
i) tilivuoden palkkioiden määrä jaettuna kiinteisiin ja muut
tuviin osiin, ja kyseisten palkkioiden saajien määrä;
ii) muuttuvien palkkioiden määrä ja muoto jaettuna kätei
seen, osakkeisiin sekä osakesidonnaisiin rahoitusvälinei
siin ja muihin välinetyyppeihin;
iii) niiden maksettavien palkkioiden määrä, joiden maksa
mista on lykätty ja jotka on jaettu osuuksiin sen mukaan,
onko oikeus niihin jo syntynyt vai ei;
iv) niiden tilikauden aikana lykättyjen palkkioiden määrä,
jotka on määritetty, jotka on maksettu ja joiden määrää
on alennettu suorituksen arvioinnin jälkeen;
v) tilikaudenaikana maksetut uusien palkkionsaajien aloitus
rahat ja maksetut erorahat sekä näiden maksujen saajien
määrä;
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vi) tilikauden aikana määriteltyjen erorahojen määrä, niiden
saajien lukumäärä sekä suurin yhdelle palkkionsaajalle
määritetty tällainen korvaus;

2.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään yhtenäiset mallit 1 kohdassa tarkoitetulle
julkistamiselle, sekä mallien käyttöohjeet.

i) niiden henkilöiden lukumäärä, joiden palkitsemiseen käyte
tään tilikauden aikana 1 miljoona euroa tai enemmän; 1
miljoonan euron ja 5 miljoonan euron välille sijoittuvat
palkkiot esitetään jaoteltuina ryhmiin 500 000 euron välein
ja 5 miljoonaa euroa tai sen ylittävät palkkiot jaoteltuina
ryhmiin 1 miljoonan euron välein.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014.

j) jäsenvaltion tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kun
kin ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsenen pal
kan ja palkkioiden kokonaismäärä.

2.
Kokonsa, sisäisen organisaationsa sekä toimintansa luon
teen, laajuuden ja monimuotoisuuden johdosta merkittävinä pi
dettäviä laitoksia koskevat tässä artiklassa tarkoitetut määrälliset
tiedot on myös asetettava yleisön saataville laitoksen ylimmän
hallintoelimen jäsenten osalta.

Laitosten on noudatettava tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia
tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon ja sisäiseen
organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja moni
muotoisuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin
95/46/EY soveltamista.

451 artikla
Velkaantuneisuus
1.
Laitosten on julkistettava 429 artiklan mukaisesti laske
tusta vähimmäisomavaraisuusasteestaan ja ylivelkaantumisriskin
hallinnasta seuraavat tiedot:

a) vähimmäisomavaraisuusaste ja se, kuinka laitos on sovelta
nut 499 artiklan 2 ja 3 kohtaa;

b) vastuiden kokonaismäärän jakautuminen sekä vastuiden ko
konaismäärän täsmäyttäminen tilinpäätöksissä julkaistujen
asiaankuuluvien tietojen kanssa;

c) tarvittaessa 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti taseesta pois
kirjattujen haltuun uskottujen erien määrä;

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

III OSASTO
EHDOT YKSITTÄISTEN VÄLINEIDEN TAI MENETELMIEN KÄY
TÖLLE

452 artikla
IRB-menetelmän soveltaminen luottoriskiin
Laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän IRB-menetelmällä, on julkistettava seuraavat tiedot:

a) toimivaltaisen viranomaisen lupa menetelmälle tai myön
netty siirtymäaika;

b) perustelut ja tiedot seuraavista:

i) sisäisten luokitusjärjestelmien rakenne sekä sisäisten ja
ulkoisten luokitusten suhde;

ii) sisäisten estimaattien käyttö muuhun kuin riskipainotet
tujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseen kolmannen
osan II osaston 3 luvun mukaisesti;

iii) luottoriskin vähentämisen hallinta- ja kirjausprosessi;

iv) luokitusjärjestelmien valvontamenetelmät mukaan lukien
kuvaus riippumattomuudesta ja vastuualueista, ja tiedot
luokitusjärjestelmien tarkastelusta;

c) kuvaus sisäisestä luokitusprosessista erikseen seuraavien vas
tuuryhmien osalta:

i) valtiot ja keskuspankit;
d) ylivelkaantumisriskin hallintaan käytettävien prosessien kuva
us;
ii) laitokset;
e) kuvaus tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet vähimmäisomava
raisuusasteeseen sinä aikana, johon julkistettu vähimmäiso
mavaraisuusaste viittaa.

iii) yritykset (pk-yritykset mukaan lukien), erityiskohteiden
rahoitus ja ostetut yrityssaamiset;
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iv) vähittäisvastuut kaikkien niiden alaryhmien osalta, joita
154 artiklan 1–4 kohdan mukaiset korrelaatiot vastaavat;
v) osakkeet;
d) tämän asetuksen 147 artiklassa määritettyihin vastuuryhmiin
sisältyvien vastuiden vastuuarvot. Saamiset valtioilta ja kes
kuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä, kun laitokset soveltavat
omia LGD- tai CF-estimaattejaan laskettaessa riskipainotettu
jen vastuuerien yhteismäärää, on ilmoitettava erikseen niiden
vastuiden osalta, joihin laitokset eivät sovella kyseisiä esti
maatteja;
e) laitosten on ilmoitettava kunkin vastuuryhmän (valtiot ja
keskuspankit, laitokset, yritykset, oman pääoman ehtoiset
sijoitukset) ja riittävän monen vastapuoliluokan (mukaan lu
kien maksukyvyttömät) osalta seuraavat tiedot, jotta luotto
riski voidaan eriyttää tarkoituksenmukaisesti:
i) vastuiden yhteismäärä, mukaan lukien valtioilta ja kes
kuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten
osalta myönnettyjen luottojen yhteismäärä ja nostamat
tomiin lainoihin liittyvät vastuuarvot; ja osakkeista koko
naisarvo;
ii) vastuilla painotettu keskimääräinen riskipaino;
iii) laitosten, jotka käyttävät riskipainotettujen vastuuerien
yhteismäärän laskennassa omia CF-estimaattejaan, on il
moitettava kunkin vastuuryhmän osalta käyttämättömien
sitoumusten arvo sekä vastuilla painotettu keskimääräi
nen vastuuarvo;
f) vähittäisvastuuryhmästä ja kustakin c alakohdan iv alakoh
dassa esitetystä alaryhmästä joko e alakohdan mukaiset tie
dot (tarvittaessa sammioittain) tai analyysi vastuista (myön
netyt luotot ja nostamattomiin lainoihin liittyvät vastuuarvot)
suhteessa riittävän moneen EL-luokkaan, jotta luottoriski voi
daan eritellä tarkoituksenmukaisesti (tarvittaessa sammioit
tain);
g) kuhunkin vastuuryhmään edellisen jakson aikana tehdyt eri
tyiset luottoriskioikaisut (vähittäisvastuiden osalta kaikista c
alakohdan iv alakohdassa esitetyistä alaryhmistä) sekä tieto
muutoksista aiempiin käytänteisiin;
h) tiedot tekijöistä, jotka vaikuttivat tappioihin edellisen jakson
aikana (esimerkiksi keskimääräistä suurempi laiminlyötyjen
maksujen määrä tai keskimääräistä suuremmat LGD-luvut
ja luottovasta-arvokertoimet);
i) laitoksen estimaattien vertailu toteutuneisiin lukuihin pidem
mällä aikavälillä. Vähintään on annettava tiedot tappioesti
maateista verrattuna toteutuneisiin tappioihin kussakin vas
tuuryhmässä (vähittäisvastuiden osalta kaikista c alakohdan
iv alakohdassa esitetyistä alaryhmistä) riittävän pitkältä ajan
jaksolta, jotta sisäisten luokitusprosessien toimivuutta voi
daan arvioida tarkoituksenmukaisesti jokaisen vastuuryhmän
osalta (vähittäisvastuiden osalta kaikista c alakohdan iv ala
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kohdassa esitetyistä alaryhmistä). Laitoksen on tarvittaessa
syvennettävä erittelyä ja tehtävä myös PD-analyysi; omia
LGD- ja/tai CF- estimaattejaan käyttävien laitosten on annet
tava tiedot toteutuneiden LGD-lukujen ja luottovasta-arvo
kerrointen vertailusta tässä artiklassa esitetyissä kvantitatii
vista riskienarviointia koskevissa tiedoissa annettuihin esti
maatteihin;
j) kaikkien 147 artiklassa määritettyjen vastuuryhmien ja kun
kin, 154 artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettujen korrelaatiokaa
vojen soveltamisalaan kuuluvan alaryhmän osalta:
i) laitosten, jotka käyttävät omia LGD-estimaattejaan lasket
taessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, on il
moitettava vastuilla painotettu keskimääräinen LGD ja PD
prosenttilukuna luottovastuiden kunkin merkityksellisen
maantieteellisen sijainnin osalta;
ii) laitosten, jotka eivät käytä omia LGD-estimaattejaan, on
ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen PD pro
senttilukuna luottovastuiden kunkin merkityksellisen
maantieteellisen sijainnin osalta.
Edellä olevaa c alakohtaa sovellettaessa kuvaukseen on sisällyt
tävä vastuuryhmään sisältyvien vastuiden tyypit; PD-luvun (ja
tarvittaessa LGD-lukujen ja luottovasta-arvokertoimien) esti
moinnissa ja validoinnissa käytetyt määritelmät, menetelmät ja
tiedot mukaan lukien kyseisten muuttujien laskennassa käytetyt
oletukset; kuvaus olennaisista poikkeamista 178 artiklassa ole
vasta maksukyvyttömyyden määritelmästä mukaan lukien yleiset
segmentit, joihin kyseiset poikkeamat vaikuttavat.
Luottovastuiden merkityksellisellä maantieteellisellä sijainnilla
tarkoitetaan j alakohdassa vastuita jäsenvaltioissa, joissa laitok
selle on myönnetty toimilupa, ja jäsenvaltioissa tai kolmansissa
maissa, joissa laitokset harjoittavat toimintaa sivuliikkeen tai
tytäryrityksen kautta.
453 artikla
Luottoriskin vähentämismenetelmien käyttö
Laitosten, jotka soveltavat luottoriskin vähentämismenetelmiä,
on julkistettava seuraavat tiedot:
a) tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien nettoutuksessa sovel
letut käytänteet ja prosessit sekä tieto siitä, kuinka paljon
yhteisö on käyttänyt niitä;
b) vakuuksien arvostuksessa ja hallinnoinnissa sovelletut käy
tänteet ja prosessit;
c) kuvaus laitoksen hankkimien vakuuksien päätyypeistä;
d) takaajien ja luottojohdannaisten vastapuolten päätyypit ja
niiden luottokelpoisuus;
e) tiedot sellaisista markkinariskin tai luottoriskin keskittymistä,
jotka syntyvät luottoriskin vähentämistekniikoista;
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f) laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän standardimenetelmän tai IRB-menetelmän mukaises
ti, mutta jotka eivät laske vastuuryhmän osalta omia LGDtai CF-estimaatteja, on ilmoitettava erikseen kunkin vastuu
ryhmän osalta kokonaisvastuuarvo (tarvittaessa tase-erien ja
taseen ulkopuolisten erien nettoutuksen jälkeen), joka on
suojattu (vakioarvon leikkausten jälkeen) hyväksytyllä rahoi
tusvakuudella tai muulla hyväksytyllä vakuudella;
g) laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteis
määrän standardimenetelmän tai IRB-menetelmän mukaises
ti, on ilmoitettava erikseen kunkin vastuuryhmän osalta ko
konaisvastuuarvo (tarvittaessa tase-erien ja taseen ulkopuolis
ten erien nettoutuksen jälkeen), joka on suojattu takauksilla
tai luottojohdannaisilla. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten
vastuuryhmän osalta tätä vaatimusta sovelletaan kuhunkin
155 artiklan mukaiseen menetelmään.
454 artikla
Kehittyneiden mittausmenetelmien käyttö operatiivisen
riskin yhteydessä
Laitosten, jotka soveltavat 321–324 artiklan mukaisia kehitty
neitä mittausmenetelmiä laskettaessa operatiivista riskiä koske
vaa omien varojen vaatimusta, on annettava tiedot vakuutusten
ja muiden riskinsiirtomekanismien käytöstä riskien vähentämi
seksi.
455 artikla
Sisäisten markkinariskimallien käyttö
Laitosten, jotka laskevat omien varojen vaatimuksensa 363 artik
lan mukaisesti, on julkistettava seuraavat tiedot:
a) jokaisesta osasalkusta
i) käytettyjen mallien ominaisuudet;
ii) tarvittaessa maksukyvyttömyysriskiä ja luottoluokan siir
tymäriskiä sekä korrelaatiokaupankäyntiä koskevien si
säisten mallien osalta tiedot käytetyistä menetelmistä ja
sisäisellä mallilla mitatuista riskeistä, mukaan lukien ku
vaus lähestymistavasta, jolla laitos määrittää likviditeetti
horisontit, sekä tiedot käytetyistä menetelmistä, joilla to
teutetaan pääoman hallinta tavalla, joka on yhdenmukai
nen vaaditun luotettavuuden vaatimuksen ja mallin vali
doinnissa sovellettujen lähestymistapojen kanssa;
iii) kuvaus osasalkkuihin tehdyistä stressitesteistä;
iv) kuvaus sisäisten mallien ja mallintamisprosessien tark
kuuden ja johdonmukaisuuden toteutumatesteissä ja va
lidoinnissa sovelletuista menetelmistä;
b) toimivaltaisen viranomaisen antaman luvan laajuus;
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c) kuvaus 104 ja 105 artiklassa esitettyjen vaatimusten mukai
sesta tasosta ja menetelmistä;
d) seuraavien lukujen korkein ja alhaisin arvo sekä keskiarvo:
i) päivittäiset VaR-luvut raportointikauden aikana ja rapor
tointikauden päättyessä;
ii) stressitestatut VaR-luvut raportointikauden aikana ja ra
portointikauden päättyessä;
iii) maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin
sekä korrelaatiokaupankäyntisalkun erityisriskin riskiluvut
raportointikauden aikana ja raportointikauden päättyessä;
e) edellä olevassa 364 artiklassa määritetyt omien varojen vaa
timuksen osatekijät;
f) painotettu keskimääräinen likviditeettihorisontti kustakin
osasalkusta, johon sovelletaan maksukyvyttömyysriskiä ja
luottoluokan siirtymäriskiä sekä korrelaatiokaupankäyntiä
koskevia sisäisiä malleja;
g) vertailu, jossa verrataan päivittäisten VaR-lukujen päivän lop
puarvoja kaupankäyntisalkun arvossa seuraavan pankkipäi
vän loppuun mennessä tapahtuneisiin yhden päivän muu
toksiin, sekä raportointikauden aikana tapahtuneita mahdol
lisia merkittäviä poikkeamia koskeva analyysi.
YHDEKSÄS OSA
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
SÄÄDÖKSET
456 artikla
Delegoidut säädökset
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä
462 artiklan mukaisesti seuraavilta osin:
a) edellä 4, 45, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 ja 411 ar
tiklassa esitettyjen määritelmien selventäminen tämän asetuk
sen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi;
b) edellä 4, 45, 142, 153, 192, 242, 272, 2300, 381 ja 411 ar
tiklassa esitettyjen määritelmien selventäminen rahoitusmark
kinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi tätä asetusta so
vellettaessa;
c) edellä 112 ja 147 artiklassa esitetyn vastuuryhmien luettelon
muuttaminen rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon
ottamiseksi;
d) edellä 123 artiklan c kohdassa, 147 artiklan 5 kohdan a
alakohdassa, 153 artiklan 4 kohdassa ja 162 artiklan 4 koh
dassa määritellyt määrät inflaation vaikutusten huomioon
ottamiseksi;
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e) liitteissä I ja II olevien taseen ulkopuolisten erien luettelo ja
jaottelu rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottami
seksi;
f) edellä 95 artiklan 1 kohtaan ja 96 artiklan 1 kohtaan sisäl
tyvien sijoituspalveluyritysten luokkien mukauttaminen ra
hoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi;
g) edellä 97 artiklassa säädetyn vaatimuksen selventäminen tä
män asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamisek
si;
h) tämän asetuksen 301–311 artiklassa ja asetuksen (EU)
N:o 648/2012 50 a–50 d artiklassa säädettyjen omien varo
jen vaatimusten muuttaminen keskusvastapuoliin liittyviä
vastuita koskevien kansainvälisten standardien kehityksen
tai muutosten huomioon ottamiseksi;
i) edellä 400 artiklassa säädettyjen vapautuksien ehtojen selven
täminen;
j) edellä 429 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vähimmäisoma
varaisuusasteen laskennassa käytettävien pääoman määrän ja
vastuiden kokonaismäärän muuttaminen 430 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetun raportoinnin perusteella havaittujen puut
teiden korjaamiseksi ennen kuin laitosten on 451 artiklan 1
kohdan a alakohdan nojalla julkaistava vähimmäisomavarai
suusaste.
2
EPV seuraa vastuun arvonoikaisuriskiä koskevia omien va
rojen vaatimuksia ja toimittaa komissiolle kertomuksen 1 päi
vään tammikuuta 2015 mennessä. Kertomuksessa arvioidaan
erityisesti:
a) vastuun arvonoikaisuriskin käsittelyä konsolidoimattomana
vaatimuksena sen sijaan, että sitä pidettäisiin markkinariski
kehykseen kiinteästi liittyvänä osatekijänä;
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asetukseen (EU) N:o 1606/2002 perustuvien tilinpäätösstandar
dien, kehittymisen huomioon ottaminen tämän asetuksen anta
misen jälkeen edellyttää, siirretään komissiolle valta antaa dele
goituja säädöksiä 462 artiklan mukaisesti teknisten mukautusten
ja oikaisujen tekemiseksi seuraavien säännösten muihin kuin
olennaisiin osiin:
a) edellä 1011–134 artiklassa ja 143–191 artiklassa säädetyt
luottoriskiä koskevat omien varojen vaatimukset;
b) edellä olevien 193–241 artiklan mukaisen luottoriskin vä
hentämisen vaikutukset;
c) edellä 243–266 artiklassa säädetyt arvopaperistamista koske
vat omien varojen vaatimukset;
d) edellä 272–311 artiklassa säädetyt vastapuoliriskejä koskevat
omien varojen vaatimukset;
e) edellä 315–324 artiklassa säädetyt operatiivista riskiä koske
vat omien varojen vaatimukset;
f) edellä 325–377 artiklassa säädetyt markkinariskiä koskevat
omien varojen vaatimukset;
g) edellä 378–379 artiklassa säädetyt toimitusriskiä koskevat
omien varojen vaatimukset;
h) edellä 383, 384 ja 386 artiklassa säädetyt vastuun arvonoi
kaisuriskiä koskevat omien varojen vaatimukset;
i) toinen osa ja 99 artikla ainoastaan unionin lainsäädännön
huomioon ottavan, tilinpäätösstandardeissa tai -vaatimuk
sissa tapahtuvan kehityksen perusteella.
458 artikla

b) vastuun arvonoikaisuriskiä koskevan vaatimuksen sovelta
misalaa, mukaan lukien 482 artiklan mukainen poikkeus;
c) hyväksyttäviä suojauksia;
d) vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien pääomavaatimusten
laskemista.
Kyseisen kertomuksen perusteella ja mikäli todetaan, että täl
lainen toiminta on tarpeen, komissiolle siirretään myös valta
antaa delegoitu säädös 462 artiklan mukaisesti näitä seikkoja
koskevien 381 artiklan, 382 artiklan 1-3 kohdan ja383–386 ar
tiklan muuttamiseksi.
457 artikla

Jäsenvaltiossa havaittu makrovakausriski tai järjestelmäriski
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen, joka vastaa
tämän artiklan soveltamisesta. Tämä viranomainen on toimival
tainen viranomainen tai nimetty viranomainen.
2.
Jos 1 kohdan mukaisesti määritetty viranomainen havait
see rahoitusjärjestelmän makrovakausriskin tai järjestelmäriskin
intensiteetissä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa huomattavan
kielteisesti tietyn jäsenvaltion rahoitusjärjestelmään ja reaalita
louteen ja joita tämän viranomaisen mukaan olisi parempi kä
sitellä tiukempien kansallisten toimenpiteiden avulla, sen on
ilmoitettava tästä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissi
olle, EJRK:lle ja EPV:lle ja toimitettava asiaankuuluvaa määrällistä
tai laadullista näyttöä kaikista seuraavista:

Tekniset mukautukset ja oikaisut

a) muutokset makrovakausriskin tai järjestelmäriskin intensitee
tissä;

Jotta uusien rahoitustuotteiden tai -toimien kehitys voidaan ot
taa huomioon ja tehdä mukautukset, joita muiden rahoituspal
veluja ja tilinpäätöstä koskevien unionin säädösten, kuten

b) syyt siihen, miksi kyseiset muutokset voisivat muodostaa
uhkan jäsenvaltion rahoitusvakaudelle;
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c) perustelut sille, miksi tämän asetuksen 124 ja 164 artiklan ja
direktiivin 2013/36/EU 101, 103, 104, 105, 133 ja 136 ar
tiklan avulla ei voida riittävästi hallita havaittua makrova
kausriskiä tai järjestelmäriskiä, näiden toimenpiteiden suh
teellinen tehokkuus huomioon ottaen;
d) jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita laitoksia tai näiden laitos
ten osia koskevat ehdotetut kansalliset toimenpiteet, joilla on
tarkoitus lieventää riskin intensiteetin muutoksia ja jotka
koskevat seuraavia:
i) edellä 92 artiklassa säädetty omien varojen määrä;
ii) edellä 392 ja 395–403 artiklassa säädetyt suuria asiakas
riskejä koskevat vaatimukset;
iii) edellä 431–455 artiklassa säädetyt julkistamisvaatimuk
set; tai
iv) direktiivin 2013/36/EU 129 artiklassa säädetty pää
omapuskurin taso;
v) kuudennessa osassa vahvistetut maksuvalmiusvaatimuk
set;
vi) asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintak
upliin kohdennettavat riskipainot; tai
vii) rahoitusalan sisäiset vastuut;
e) selvitys siitä, miksi 1 kohdan mukaisesti määritetty viran
omainen pitää ehdotettuja toimenpiteitä soveltuvina, tehok
kaina ja oikeasuhteisina tilanteen käsittelemiseksi; ja
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kielteisiä vaikutuksia, jotka olisivat suuremmat kuin määritetyn
makrovakaus- tai järjestelmäriskin vähentämisestä aiheutuvat ra
hoitusvakauden kannalta myönteiset vaikutukset, komissio voi
kuukauden kuluessa esittää neuvostolle ehdotuksen täytäntöön
panoasetukseksi, jolla ehdotetut kansalliset toimenpiteet hylä
tään.
Jos komissio ei esitä ehdotusta kuukauden kuluessa, asianomai
nen jäsenvaltio voi välittömästi hyväksyä ehdotetut kansalliset
toimenpiteet enintään kahden vuoden ajaksi tai siihen saakka,
kun makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä ei enää ole, mikäli
tämä tilanne toteutuu aikaisemmin.
Neuvosto päättää komission ehdotuksesta kuukauden kuluessa
ehdotuksen vastaanottamisesta ja antaa perustelunsa ehdotettu
jen kansallisten toimenpiteiden hylkäämiselle tai hylkäämättä
jättämiselle.
Neuvosto hylkää ehdotetut kansalliset toimenpiteet ainoastaan
jos se katsoo, että yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä ei
täyty:
a) makrovakausriskin tai järjestelmäriskin intensiteetin muutok
set ovat luonteeltaan sellaisia, että ne muodostavat uhkan
jäsenvaltion rahoitusvakaudelle;
b) tämän asetuksen 124 ja 164 artiklan ja direktiivin
2013/36/EU 101, 103, 104, 105, 133 ja 136 artiklan avulla
ei voida riittävästi hallita havaittua makrovakausriskiä tai jär
jestelmäriskiä, näiden toimenpiteiden suhteellinen tehokkuus
huomioon ottaen;

f) arvio ehdotettujen toimenpiteiden todennäköisistä positii
visista tai negatiivisista vaikutuksista sisämarkkinoihin asian
omaisen jäsenvaltion saatavilla olevien tietojen pohjalta.

c) ehdotetut kansalliset toimenpiteet soveltuvat havaitun mak
rovakausriskin tai järjestelmäriskin hallitsemiseen paremmin,
eivätkä ne aiheuta suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden
jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään koko
naisuudessaan tai osittain, muodostaen tai luoden täten es
teen sisämarkkinoiden toiminnalle;

3.
Kun jäsenvaltiot saavat luvan soveltaa tämän artiklan mu
kaisia kansallisia toimenpiteitä, 1 kohdan mukaisesti määritetty
jen viranomaisten on toimitettava muiden jäsenvaltioiden asi
aankuuluville toimivaltaisille viranomaisille tai nimetyille viran
omaisille kaikki asiaankuuluvat tiedot.

d) asia koskee vain yhtä jäsenvaltiota; ja

4.
Neuvostolle siirretään valtuudet hyväksyä määräenemmis
töllä komission ehdotuksesta täytäntöönpanosäädös, jolla hylä
tään ehdotetut 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut kansalliset
toimenpiteet.
Kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vas
taanottamisesta EJRK ja EPV antavat, neuvostolle, komissiolle
ja asianomaiselle jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisessä kohdassa
mainituista kohdista.
Ottaen toisessa alakohdassa tarkoitetut lausunnot tarkoin huo
mioon ja jos on olemassa luotettavaa, vahvaa ja yksityiskoh
taista näyttöä siitä, että toimenpiteellä olisi sisämarkkinoihin

e) näiden riskien hallitsemista koskevista muista toimenpiteistä
ei ole vielä säädetty tässä asetuksessa tai direktiivissä
2013/36/EU.
Neuvosto ottaa arvioinnissaan huomioon EJRK:n ja EPV:n lau
sunnon, ja arviointi perustuu 1 kohdan mukaisesti määritettyjen
viranomaisten 1 kohdan mukaisesti esittämään näyttöön.
Jos neuvosto ei hyväksy täytäntöönpanosäädöstä ehdotettujen
kansallisten toimenpiteiden hylkäämisestä kuukauden kuluessa
komission ehdotuksen vastaanottamisesta, jäsenvaltio voi hyväk
syä toimenpiteet enintään kahden vuoden ajaksi tai siihen saak
ka, kun makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä ei enää ole, mi
käli tämä tilanne toteutuu aikaisemmin, ja soveltaa niitä.
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5.
Muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä tämän artiklan mukai
sesti annetut toimenpiteet ja soveltaa toimenpiteitä jäsenvalti
ossa toimiluvan saaneisiin sivuliikkeisiin, jotka sijaitsevat siinä
jäsenvaltiossa, jolla on lupa soveltaa kyseisiä toimenpiteitä.
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b) edellä 392 ja 395–403 artiklassa säädetyt suuria asiakasris
kejä koskevat vaatimukset;
c) edellä 431–455 artiklassa säädetyt julkistamisvaatimukset.

6.
Jos jäsenvaltiot hyväksyvät tämän artiklan mukaisesti an
netut toimenpiteet, niiden on ilmoitettava tästä neuvostolle, ko
missiolle, EPV:lle, EJRK:lle ja sille jäsenvaltiolle, jolla on lupa
soveltaa kyseisiä toimenpiteitä.

7.
Jäsenvaltion päättäessä, hyväksyykö se tämän artiklan mu
kaisesti annetut toimenpiteet, sen on otettava huomioon 4 koh
dassa säädetyt kriteerit.

8.
Jäsenvaltio, jolla on lupa soveltaa kyseisiä toimenpiteitä,
voi pyytää EJRK:ta antamaan asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (1)
16 artiklan mukaisen suosituksen yhdelle tai useammalle jäsen
valtiolle, joka ei hyväksy kyseisiä toimenpiteitä.

9.
Ennen 4 kohdan mukaisesti myönnetyn luvan voimassao
lon päättymistä jäsenvaltio tarkastelee tilannetta uudelleen
EJRK:ta ja EPV:tä kuullen, ja se voi hyväksyä 4 kohdassa tarkoi
tettua menettelyä noudattaen uuden päätöksen kansallisten toi
menpiteiden soveltamisen jatkamisesta yhdellä lisävuodella ker
rallaan. Ensimmäisen toimenpiteiden soveltamisen jatkamisen
jälkeen komissio tarkastelee EJRK:ta ja EPV:tä kuullen tilannetta
uudelleen vähintään joka vuosi.

10.
Riippumatta 3 – 9 kohdassa säädetystä menettelystä jä
senvaltioiden on sallittava nostaa riskipainoja tämän artiklan 2
kohdan d alakohdan vi ja vii alakohdassa määritettyjen vastui
den osalta tässä asetuksessa säädettyjä suuremmiksi, enintään 25
prosenttiin, ja tiukentaa 395 artiklassa säädettyä suurten asia
kasriskien rajaa enintään 15 prosenttiin enintään kahden vuo
den ajan tai siihen saakka, kun makrovakausriskiä tai järjestel
märiskiä ei enää ole, mikäli tämä tilanne toteutuu aikaisemmin,
edellyttäen että tämän artiklan 2 kohdan ehdot ja ilmoittamis
vaatimukset täyttyvät.

459 artikla

Komissio, jota EJRK avustaa, toimittaa vähintään kerran vuo
dessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sellai
sesta markkinakehityksestä, joka mahdollisesti edellyttää tämän
artiklan käyttöä.
460 artikla
Maksuvalmius
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä
462 artiklan mukaisesti, jotta 412 artiklan 1 kohdassa asetettu
yleinen vaatimus voidaan määrittää yksityiskohtaisesti. Tämän
kohdan mukaisesti hyväksytty delegoitu säädös perustuu kuu
dennen osan II osaston ja liitteen III mukaisesti ilmoitettaviin
eriin, ja siinä määritetään, missä olosuhteissa toimivaltaisten
viranomaisten on määrättävä luottolaitoksille täsmälliset sisäänja ulosvirtaustasot laitoksiin kohdistuvien erityisten riskien huo
mioon ottamiseksi, ja siinä noudatetaan 2 kohdassa säädettyjä
kynnysarvoja.
2.
Edellä 412 tarkoitettu maksuvalmiusvaatimus otetaan
käyttöön asteittain seuraavasti:
a) 60 prosenttia maksuvalmiusvaatimuksesta vuonna 2015;
b) 70 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2016;
c) 80 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2017;
d) 100 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018.
Tätä varten komissio ottaa huomioon 509 artiklan 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitetut kertomukset ja kansainvälisillä foorumeilla
kehitetyt kansainväliset standardit sekä eurooppalaiset erityispiir
teet.

Vakavaraisuusvaatimukset
Jotta vastuille voidaan yhden vuoden ajaksi asettaa tiukemmat
vakavaraisuusvaatimukset, jos se on välttämätöntä sellaisiin mik
ro- ja makrotason vakavaraisuusriskien intensiteetin muutoksiin
vastaamiseksi, jotka johtuvat unionissa tai unionin ulkopuolella
tapahtuvasta markkinakehityksestä, joka vaikuttaa kaikkiin jä
senvaltioihin, ja jos tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU
mukaiset välineet eivät ole riittäviä näiden riskien hallitsemisek
si, siirretään komissiolle valta antaa 462 artiklan mukaisesti ja
erityisesti EJRK:n tai EPV:n suosituksesta tai lausunnosta dele
goituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

a) edellä 92 artiklassa säädetty omien varojen määrä;
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.

Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014. Se tulee voimaan vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2014, mutta sitä ei sovelleta
ennen 1 päivää tammikuuta 2015.
461 artikla
Maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönoton tarkastelu
1.
EPV antaa EJRK:ta kuultuaan komissiolle 31 päivään jou
lukuuta 2016 mennessä kertomuksen siitä, olisiko 460 artiklan
2 kohdassa määritettyä maksuvalmiusvaatimuksen asteittaista
käyttöönottoa muutettava. Näissä analyyseissä on otettava asian
mukaisesti huomioon markkinoiden ja kansainvälisen sääntelyn
muutokset sekä unionin erityispiirteet.
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EPV arvioi kertomuksessaan erityisesti 100 prosentin sitovan
vähimmäisvaatimuksen käyttöönoton lykkäämistä 1 päivään
tammikuuta 2019 saakka. Kertomuksessa otetaan huomioon
509 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset kertomukset,
asiaankuuluvat markkinatiedot ja kaikkien toimivaltaisten viran
omaisten suositukset.

2.
Markkina- ja muuhun kehitykseen vastaamiseksi komissi
olle siirretään tarvittaessa valta antaa delegoitu säädös 462 artik
lan mukaisesti 460 artiklassa määritetyn asteittaisen käyttöö
noton muuttamiseksi ja maksuvalmiusvaatimusta koskevan,
412 artiklan 1 kohdassa säädetyn 100 prosentin sitovan vähim
mäisvaatimuksen käyttöönoton lykkäämiseksi vuoteen 2019 ja
maksuvalmiusvaatimusta koskevan 90 prosentin sitovan vähim
mäisvaatimuksen soveltamiseksi vuonna 2018.
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463 artikla
Teknisten sääntelystandardien vastustaminen
Kun komissio hyväksyy tämän asetuksen nojalla teknisen sään
telystandardin, joka on sama kuin EPV:n toimittama teknisen
sääntelystandardin luonnos, määräaika, jonka kuluessa Euroo
pan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa kyseistä teknistä
sääntelystandardia, on yksi kuukausi tiedoksi antamisesta. Eu
roopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta kyseistä määräai
kaa pidennetään kuukaudella. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa sää
detään, määräaikaa, jonka aikana Euroopan parlamentti tai neu
vosto voivat vastustaa kyseisen teknisen sääntelystandardin hy
väksymistä, voidaan tarvittaessa edelleen pidentää kuukaudella.

464 artikla
Lykkäämisen tarpeellisuuden arvioimiseksi komissio ottaa huo
mioon 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen ja arvioinnin.

Tämän artiklan nojalla annettua delegoitua säädöstä sovelletaan
aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2018, ja se tulee voimaan
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017.

462 artikla

Euroopan pankkikomitea
1.
Komissiota avustaa komission päätöksellä 2004/10/EY (1)
perustettu Euroopan pankkikomitea. Kyseinen komitea on ase
tuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 5 artiklaa.

Siirretyn säädösvallan käyttö
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä
tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.
Siirretään 456–460 artiklassa tarkoitettu valta antaa dele
goituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 31 päivästä joulu
kuuta 2014.

KYMMENES OSA
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET, KERTOMUKSET, UUDELLEEN
TARKASTELUT JA MUUTOKSET
I OSASTO
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
1 LUKU

3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 456–460 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh
dessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivä
nä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten
pätevyyteen.

4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

5.
Edellä olevien 456–460 artiklan nojalla annettu delegoitu
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asian
omainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päät
tymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kolmella kuukaudella.

Omien varojen vaatimukset, käypään arvoon arvostetut
realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä vähennykset
1 Jakso
Omien varojen vaatimukset
465 artikla
Omien varojen vaatimukset
1.
Poiketen siitä, mitä 92 artiklan 1 kohdan a ja b alakoh
dassa säädetään, seuraavia omien varojen vaatimuksia sovelle
taan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014
välisenä aikana:

a) ydinpääoman osuus (CET1) tasolla, joka vaihtelee 4 prosen
tista 4,5 prosenttiin;

b) ensisijaisen pääoman (T1) osuus tasolla, joka vaihtelee 5,5
prosentista 6 prosenttiin.
(1) EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36.
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2.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ydinpää
oman (CET1) ja ensisijaisen pääoman (T1) osuuksien tasot, jotka
laitosten on täytettävä tai ylitettävä, 1 kohdan a alakohdassa
mainituissa vaihteluväleissä.
3.
Laitosten on täytettävä tai ylitettävä 2 kohdassa tarkoitetut
ydinpääoman (CET1 ja ensisijaisen pääoman (T1) osuuksien ta
sot.
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Toisessa alakohdassa esitettyä kohtelua sovelletaan siihen saak
ka, kunnes komissio hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1606/2002
perusteella asetuksen, jossa hyväksytään IAS-standardin 39 kor
vaavat IFRS-standardit.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä sovellettava
prosenttiosuus 2 kohdan b–e alakohdassa mainituissa vaihtelu
väleissä.

466 artikla
IFRS-standardien ensimmäinen soveltaminen

468 artikla

Poiketen siitä, mitä 24 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimival
taisten viranomaisten on myönnettävä laitoksille, joita vaaditaan
arvostamaan omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät sekä mää
rittämään omat varat ensimmäistä kertaa kansainvälisten tilin
päätösstandardien mukaisesti, sellaisina kuin niitä sovelletaan
asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, 24 kuukauden valmiste
luaika tarvittavien sisäisten prosessien ja teknisten vaatimusten
täytäntöönpanoa varten.

Käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat voitot

2 Jakso

1.
Poiketen siitä, mitä 35 artiklassa säädetään, laitosten on
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 vä
lisenä aikana poistettava ydinpääoman (CET1) eristään käypään
arvoon arvostetuista ja taseessa ilmoitetuista, varoihin tai velkoi
hin liittyvistä realisoitumattomista voitoista sovellettava prosent
tiosuus, 33 artiklassa tarkoitettuja voittoja sekä kaikkia muita
osana tuloslaskelmaa ilmoitettuja realisoitumattomia voittoja lu
kuun ottamatta, poikkeuksena sijoituskiinteistöihin liittyvät rea
lisoitumattomia voitot. Jäljelle jäävää määrää ei saa poistaa ydin
pääoman (CET1) eristä.

Käypään arvoon arvostetut realisoitumat
tomat voitot ja tappiot
467 artikla
Käypään arvoon arvostetut realisoitumattomat tappiot
1.
Poiketen siitä, mitä 32 artiklassa säädetään, laitosten on
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 vä
lisenä aikana sisällytettävä ydinpääoman (CET1) eriään koske
vaan laskelmaan käypään arvoon arvostetuista ja taseessa ilmoi
tetuista varoihin tai velkoihin liittyvistä realisoitumattomista tap
pioista ainoastaan sovellettava prosenttiosuus, 33 artiklassa tar
koitettuja tappioita sekä kaikkia muita osana tuloslaskelmaa il
moitettuja realisoitumattomia tappioita lukuun ottamatta.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava 100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja
31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana ja sen jälkeen seu
raavien vaihteluvälien mukainen:

a) 60–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;

b) 40–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana;

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:
a) 20–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2014 välisenä aikana;
b) 40–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 60–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana; ja
d) 80–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viran
omaiset voivat sallia sen, että laitokset eivät sisällytä omien
varojen osatekijöihin realisoitumattomia voittoja ja tappioita,
jotka liittyvät saamisiin valtiolta ja jotka on luokiteltu EU:n
hyväksymässä IAS-standardissa 39 myytävissä oleviksi, jos täl
laista kohtelua on sovellettu ennen 1 päivää tammikuuta 2014.

c) 20–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Kun 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen toimivaltainen viran
omainen vaatii 467 artiklan nojalla laitoksia sisällyttämään ydin
pääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan 100 prosenttia käypään
arvoon arvostetuista realisoitumattomista tappioistaan, kyseinen
toimivaltainen viranomainen voi lisäksi sallia laitosten sisällyttää
kyseiseen laskelmaan 100 prosenttia käypään arvoon arvoste
tuista realisoitumattomista voitoistaan.

Kun 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen toimivaltainen viran
omainen vaatii 467 artiklan nojalla laitoksia sisällyttämään ydin
pääomaa (CET1) koskevaan laskelmaan käypään arvoon arvioi
dun realisoitumattomien tappioiden prosenttiosuuden, kyseinen
toimivaltainen viranomainen ei voi asettaa tämän artiklan 2
kohdan mukaiseksi realisoitumattomiin voittoihin sovelletta
vaksi prosenttiosuudeksi prosenttiosuutta, joka ylittää 467 artik
lan mukaisesti asetetun realisoitumattomiin tappioihin sovellet
tavan prosenttiosuuden.
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3.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkais
tava realisoitumattomiin voittoihin sovellettava prosenttiosuus,
jota ei poisteta ydinpääomasta (CET1), 2 kohdan a–c alakoh
dassa mainituissa vaihteluväleissä.

4.
Poiketen siitä, mitä 33 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
säädetään, 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta
2017 välisenä aikana laitosten on sisällytettävä omiin varoihinsa
478 artiklassa määritetty sovellettava prosenttiosuus käypään
arvoon arvostetuista voitoista ja tappioista, jotka ovat peräisin
laitoksen omasta luottoriskistä aiheutuvista johdannaisveloista.

27.6.2013

a) jäljempänä 470 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut
tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten ero
jen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset;
b) jäljempänä 470 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoi
tettujen määrien summa.
3.
Laitosten on määritettävä 1 kohdan d alakohdassa tarkoi
tettu jäljelle jäävän kokonaismäärän osuus, johon sovelletaan
472 artiklan 11 kohtaa, jakamalla tämän kohdan a alakohdassa
tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
määrällä:

3 Jakso
Vähennykset
1 Alajakso

a) jäljempänä 470 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
jen ydinpääoman (CET1) instrumenttien suorien ja välillisten
omistusosuuksien määrä;

Vähennykset ydinpääoman (CET1) eristä

469 artikla
Vähennykset ydinpääoman (CET1) eristä
1.
Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 1 kohdassa säädetään,
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 vä
lisenä aikana sovelletaan seuraavaa:

b) jäljempänä 470 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoi
tettujen määrien summa.
470 artikla
Poikkeukset

ydinpääoman (CET1)
vähennyksistä

eristä

tehtävistä

a) laitosten on vähennettävä ydinpääoman (CET1) eristään
478 artiklassa määritetty sovellettava prosenttiosuus 36 artik
lan 1 kohdan a–h alakohdan mukaisesti vähennettävistä
määristä, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voitoista
riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä lasken
nallisia verosaamisia;

1.
Asianomaisiin ydinpääoman (CET1) eriin on tätä artiklaa
sovellettaessa luettava laitoksen ydinpääoman (CET1) erät, jotka
on laskettu 32–35 artiklan säännösten soveltamisen ja 36 artik
lan 1 kohdan a–h alakohdan, k alakohdan ii–v alakohdan ja l
alakohdan mukaisten vähennysten tekemisen jälkeen, lukuun
ottamatta tulevista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikais
ten erojen seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia.

b) laitosten on sovellettava 472 artiklan säännöksiä niihin jäl
jelle jääviin erien määriin, jotka on vähennettävä 36 artiklan
1 kohdan a–h alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta tule
vista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen
seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia;

2.
Poiketen siitä, mitä 48 artiklan 1 kohdassa säädetään, lai
tokset eivät saa 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän jou
lukuuta 2017 välisenä aikana vähentää tämän kohdan a ja b
alakohdassa lueteltuja eriä, jotka yhteenlaskettuna ovat enintään
15 prosenttia laitoksen asianomaisista ydinpääoman (CET1) eris
tä:

c) laitosten on 470 artiklan soveltamisen jälkeen vähennettävä
ydinpääoman (CET1) eristään 478 artiklassa määritetty so
vellettava prosenttiosuus 36 artiklan 1 kohdan c ja i ala
kohdan mukaisesti vähennettävästä kokonaismäärästä;

a) tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten ero
jen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, jotka
ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen relevanteista
ydinpääoman (CET1) eristä;

d) laitosten on 470 artiklan soveltamisen jälkeen sovellettava
tilanteen mukaan 472 artiklan 5 tai 11 kohdassa säädettyjä
vaatimuksia 36 artiklan 1 kohdan c ja i alakohdan mukai
sesti vähennettävään jäljelle jäävään kokonaismäärään.

b) kun laitoksella on merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä,
suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka laitok
sella on kyseisen yhteisön ydinpääoman (CET1) instrumen
teista ja jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen
relevanteista ydinpääoman (CET1) eristä.

2.
Laitosten on määritettävä 1 kohdan d alakohdassa tarkoi
tettu jäljelle jäävän kokonaismäärän osuus, johon sovelletaan
472 artiklan 5 kohtaa, jakamalla tämän kohdan a alakohdassa
tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
määrällä:

3.
Poiketen siitä, mitä 48 artiklan 4 kohdassa säädetään, vä
hentämisestä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti vapautettuihin
eriin on sovellettava 250 prosentin riskipainoa. Tämän artiklan
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin eriin on tilanteen mu
kaan sovellettava kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
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471 artikla
Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuu
tusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä
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4.
Laitosten on vähennettävä ensisijaisen pääoman (T1) eristä
36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen aineettomien
hyödykkeiden jäljelle jäävä määrä.

1.
Poiketen siitä, mitä 49 artiklan 1 kohdassa säädetään,
toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014
ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana antaa laitoksille
luvan olla vähentämättä vakuutusyrityksissä, jälleenvakuutusyri
tyksissä ja vakuutusholdingyhtiöissä olevia omistusosuuksia, kun
seuraavat ehdot täyttyvät:

5.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen
laskennallisten verosaamisten jäljelle jäävää määrää ei saa vähen
tää, ja siihen sovellettavan riskipainon on oltava 0 prosenttia.

a) 49 artiklan 1 kohdan a, c ja e alakohdassa säädetyt ehdot;

6.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen
erien jäljelle jäävästä määrästä puolet on vähennettävä ensisijai
sen pääoman (T1) eristä ja puolet toissijaisen pääoman (T2)
eristä.

b) toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että laitoksen erityisesti
käyttöönottamien riskienvalvonta- ja rahoitusanalyysimene
telmien taso on riittävä yritykseen tai holdingyhtiöön liitty
vien sijoitusten valvomiseksi;
c) laitoksen vakuutusyrityksessä, jälleenvakuutusyrityksessä tai
vakuutusholdingyhtiössä olevat omistusosuudet ovat enin
tään 15 prosenttia kyseisen vakuutusyhtiön 31 päivään jou
lukuuta 2012 mennessä ja 1 päivän tammikuuta 2013 ja
31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana liikkeeseen las
kemista ydinpääoman (CET1) instrumenteista;
d) sen omistusosuuden määrä, jota ei vähennetä, ei ylitä vakuu
tusyrityksen, jälleenvakuutusyrityksen tai vakuutusholdingyh
tiön ydinpääoman (CET1) instrumenteissa olevaa määrää
31 päivänä joulukuuta 2012.
2.
Omistusosuuksia, joita ei 1 kohdan nojalla vähennetä, pi
detään vastuina ja niihin sovelletaan 370 prosentin riskipainoa.
472 artikla
Erät, joita ei vähennetä ydinpääomasta (CET1)
1.
Poiketen siitä, mitä 33 artiklan c alakohdassa ja 36 artiklan
1 kohdan a–i alakohdassa säädetään, laitosten on tilanteen mu
kaan sovellettava 468 artiklan 4 kohdassa ja 469 artiklan 1
kohdan b ja d alakohdassa tarkoitettuihin erien jäljelle jääviin
määriin 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2017 välisenä aikana tätä artiklaa.

7.
Edellä 36 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen
etuuspohjaisen eläkerahaston varojen jäljelle jäävää määrää ei
saa vähentää mistään omien varojen osatekijästä, ja määrä on
sisällytettävä ydinpääoman (CET1) eriin siinä määrin kuin se
olisi direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a–ca kohdan kansallis
ten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti katsottu ensisijaisiksi
omiksi varoiksi.

8.
Laitosten on sovellettava 36 artiklan 1 kohdan f alakoh
dassa tarkoitettujen omien ydinpääoman (CET1) instrumenttien
omistusosuuksista jäljelle jäävään määrään seuraavaa:

a) suorien omistusosuuksien määrä vähennetään ensisijaisen
pääoman (T1) eristä;

b) välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrää, johon
luetaan myös omat ydinpääoman (CET1) instrumentit, jotka
laitos voidaan velvoittaa ostamaan olemassa olevan tai eh
dollisen sopimusvelvoitteen mukaisesti, ei vähennetä, ja sii
hen on tilanteen mukaan sovellettava kolmannen osan II
osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen
osan IV osaston vaatimuksia.

9.
Laitosten on sovellettava sellaisen finanssialan yhteisön,
jonka kanssa laitoksella on 36 artiklan 1 kohdan g alakohdassa
tarkoitettuja keskinäisiä ristiinomistuksia, ydinpääoman (CET1)
instrumenttien omistusosuuksien jäljelle jäävään määrään seu
raavaa:

2.
Jäljelle jäävää määrää arvonoikaisuista johdannaisvelkoihin,
jotka aiheutuvat laitoksen omasta luottoriskistä, ei saa vähentää.
3.
Laitosten on sovellettava 36 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa tarkoitettujen kuluvan tilikauden tappioiden jäljelle jää
vään määrään seuraavaa:
a) tappiot, jotka ovat olennaisia, vähennetään ensisijaisen pää
oman (T1) eristä;
b) tappioita, jotka eivät ole olennaisia, ei vähennetä.

a) jos laitoksella ei ole kyseisessä finanssialan yhteisössä mer
kittävää sijoitusta, kyseisen yhteisön ydinpääoman (CET1)
instrumenttien omistusosuuden määrää käsitellään ikään
kuin se kuuluisi 36 artiklan 1 kohdan h alakohdan sovelta
misalaan;

b) jos laitoksella on kyseisessä finanssialan yhteisössä merkit
tävä sijoitus, kyseisen yhteisön ydinpääoman (CET1) inst
rumenttien omistusosuuksien määrää käsitellään ikään kuin
se kuuluisi 36 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamisala
an.
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10.
Laitosten on sovellettava 36 artiklan 1 kohdan h alakoh
dassa tarkoitettujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) vähennettävistä määristä, jotka liittyvät suoriin omistuso
suuksiin, puolet on vähennettävä ensisijaisen pääoman (T1)
eristä ja puolet toissijaisen pääoman (T2) eristä;
b) määriä, jotka liittyvät välillisiin ja synteettisiin omistusosuuk
siin, ei vähennetä, ja niihin on tilanteen mukaan sovellettava
kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaista riskipai
noa ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
11.
Laitosten on sovellettava 36 artiklan 1 kohdan i alakoh
dassa tarkoitettujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) vähennettävistä määristä, jotka liittyvät suoriin omistuso
suuksiin, puolet on vähennettävä ensisijaisen pääoman (T1)
eristä ja puolet toissijaisen pääoman (T2) eristä;
b) määriä, jotka liittyvät välillisiin ja synteettisiin omistusosuuk
siin, ei vähennetä, ja niihin on tilanteen mukaan sovellettava
kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipai
noja ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
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b) Laitos määrittää etuuspohjaisten eläkerahastojensa tai -järjes
telyjensä varojen arvot tapauksen mukaan komission asetuk
sen (EY) N:o 1126/2008 sääntöjen mukaisesti. Sen jälkeen
laitokset vähentävät näiden varojen arvoista samojen tilinpi
tosääntöjen mukaan määritetyt samoihin rahastoihin tai jär
jestelyihin liittyvien velvoitteiden arvot.

3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti määritetty määrä rajoi
tetaan määrään, jota ei ennen 1 päivää tammikuuta 2014 vaa
dita vähennettäväksi omista varoista direktiivin 2006/48/EY
mukaisten kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla, siltä
osin kuin kyseiset kansalliset täytäntöönpanosäännökset täyttäi
sivät tämän asetuksen 481 artiklassa esitetyn kohtelun ehdot
kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.

Sovelletaan seuraavia kertoimia:

a) 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014
välisenä aikana 1;

b) 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2015
välisenä aikana 0,8;

473 artikla
IAS-standardiin 19 tehtävät muutokset
1.
Poiketen siitä, mitä 481 artiklassa säädetään, 1 päivän
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä ai
kana toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille, jotka
laativat tilinpäätöksensä asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artik
lan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen
kansainvälisten standardien mukaisesti, luvan lisätä ydinpää
omaansa (CET1) tapauksen mukaan tämän artiklan 2 tai 3
kohdan mukaisesti sovellettava määrä kerrottuna 4 kohdan mu
kaisesti sovellettavalla kertoimella.
2.
Sovellettava määrä lasketaan vähentämällä a alakohdan
mukaisesti johdetusta summasta ii alakohdan mukaisesti joh
dettu summa:
a) Laitokset määrittävät etuuspohjaisten eläkerahastojensa tai
-järjestelyjensä varojen arvot tapauksen mukaan asetuksen
(EY) N:o 1126/2008 (1) mukaisesti sellaisina kuin ne o muu
tettuina asetuksella (EU) N:o 1205475/2011 (2). Sen jälkeen
laitokset vähentävät näiden varojen arvoista samojen tilinpi
tosääntöjen mukaan määritetyt samoihin rahastoihin tai jär
jestelyihin liittyvien velvoitteiden arvot;
(1) Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marras
kuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksy
misestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).
(2) Komission asetus (EU) N:o 1205/2011, annettu 22 päivänä marras
kuuta 2011, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksy
misestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008
muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 7 osalta
(EUVL L 305, 23.11.2011, s. 16).

c) 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016
välisenä aikana 0,6;

d) 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän joulukuuta 2017
välisenä aikana 0,4;

e) 1 päivän tammikuuta 2018 ja 31 päivän joulukuuta 2018
välisenä aikana 0,2.

5.
Laitokset julkistavat 2 kohdan mukaisesti varojen ja vel
kojen arvot julkistetuissa tilinpäätöksissään.

2 Alajakso
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät
vähennykset

474 artikla
Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset
Poiketen siitä, mitä 53 artiklassa säädetään, 1 päivän tammi
kuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana so
velletaan seuraavaa:

a) laitosten on vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
eristä 478 artiklassa määritetty sovellettava prosenttiosuus
määristä, jotka on 56 artiklan mukaan vähennettävä;
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b) laitosten on sovellettava 475 artiklan vaatimuksia niiden
erien jäljelle jääviin määriin, jotka on 56 artiklan mukaan
vähennettävä.
475 artikla
Erät, joita ei vähennetä ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
eristä
1.
Poiketen siitä, mitä 56 artiklassa säädetään, tässä artiklassa
säädettyjä vaatimuksia on sovellettava 1 päivän tammikuuta
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana 474 artiklan
b kohdassa tarkoitettuihin jäljelle jääviin määriin.
2.
Laitosten on sovellettava 56 artiklan a kohdassa tarkoitet
tujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) suorat omistusosuudet omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumenteista vähennetään ensisijaisen pääoman (T1) eristä
kirjanpitoarvostaan;
b) välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia omista ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) instrumenteista, joihin luetaan myös
omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, jotka lai
tos voidaan velvoittaa ostamaan olemassa olevan tai ehdol
lisen sopimusvelvoitteen mukaisesti, ei vähennetä, ja niihin
on tilanteen mukaan sovellettava kolmannen osan II osaston
2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV
osaston vaatimuksia.
3.
Laitosten on sovellettava 56 artiklan b kohdassa tarkoitet
tujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yh
teisössä, jonka kanssa sillä on keskinäinen ristiinomistus, sen
kyseisen yhteisön ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrument
tien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
määrää käsitellään ikään kuin se kuuluisi 56 artiklan c koh
dan soveltamisalaan;
b) kun laitoksella on merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä,
jonka kanssa sillä on keskinäinen ristiinomistus, sen kyseisen
yhteisön ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien suo
rien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrää kä
sitellään ikään kuin se kuuluisi 56 artiklan d kohdan sovel
tamisalaan.
4.
Laitosten on sovellettava 56 artiklan c ja d kohdassa tar
koitettujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) määrästä, joka liittyy 56 artiklan c ja d kohdan mukaisesti
vähennettäviin suoriin omistusosuuksiin, puolet on vähen
nettävä ensisijaisen pääoman (T1) eristä ja puolet toissijaisen
pääoman (T2) eristä;
b) määrää, joka liittyy 56 artiklan c ja d kohdan mukaisesti
vähennettäviin välillisiin ja synteettisiin omistusosuuksiin, ei
saa vähentää, ja siihen on tilanteen mukaan sovellettava kol
mannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja
ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
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3 Alajakso
Toissijaisen

pääoman
(T2)
eristä
vähennykset

tehtävät

476 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
Poiketen siitä, mitä 66 artiklassa säädetään, 1 päivän tammi
kuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana so
velletaan seuraavaa:
a) laitosten on vähennettävä toissijaisen pääoman (T2) eristä
478 artiklassa määritetty sovellettava prosenttiosuus määris
tä, jotka on 66 artiklan mukaan vähennettävä;
b) laitosten on sovellettava 477 artiklan vaatimuksia jäljelle jää
viin määriin, jotka on 66 artiklan mukaan vähennettävä.
477 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
1.
Poiketen siitä, mitä 66 artiklassa säädetään, tässä artiklassa
säädettyjä vaatimuksia on sovellettava 1 päivän tammikuuta
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana 476 artiklan
b kohdassa tarkoitettuihin jäljelle jääviin määriin.
2.
Laitosten on sovellettava 66 artiklan a kohdassa tarkoitet
tujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) suorat omistusosuudet omista toissijaisen pääoman (T2) inst
rumenteista vähennetään toissijaisen pääoman (T2) eristä kir
janpitoarvostaan;
b) välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia omista toissijaisen
pääoman (T2) instrumenteista, joihin luetaan myös sellaiset
omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, jotka laitos voi
daan velvoittaa ostamaan olemassa olevan tai ehdollisen so
pimusvelvoitteen mukaisesti, ei vähennetä, ja niihin on tilan
teen mukaan sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3
luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston
vaatimuksia.
3.
Laitosten on sovellettava 66 artiklan b kohdassa tarkoitet
tujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:
a) kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yh
teisössä, jonka kanssa sillä on keskinäinen ristiinomistus, sen
kyseisen yhteisön toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien
suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrää
käsitellään ikään kuin se kuuluisi 66 artiklan c kohdan so
veltamisalaan;
b) kun laitoksella on merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä,
jonka kanssa sillä on keskinäinen ristiinomistus, kyseisen
finanssialan yhteisön toissijaisen pääoman (T2) instrument
tien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien
määrää käsitellään ikään kuin se kuuluisi 66 artiklan d koh
dan soveltamisalaan.
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4.
Laitosten on sovellettava 66 artiklan c ja d kohdassa tar
koitettujen erien jäljelle jäävään määrään seuraavaa:

f) 50–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2019 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2020

a) määrästä, joka liittyy 66 artiklan c ja d kohdan mukaisesti
vähennettäviin suoriin omistusosuuksiin, puolet on vähen
nettävä ensisijaisen pääoman (T1) eristä ja puolet toissijaisen
pääoman (T2) eristä;

g) 60–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2020 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2021

b) määrää, joka liittyy 66 artiklan c ja d kohdan mukaisesti
vähennettäviin välillisiin ja synteettisiin omistusosuuksiin, ei
saa vähentää, ja siihen on tilanteen mukaan sovellettava kol
mannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja
ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
4 Alajakso
Vähennyksiin sovellettavat prosenttiosuudet

478 artikla
Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja
toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtäviin vähennyksiin
sovellettavat prosenttiosuudet

h) 70–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2021 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2022;
i) 80–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2022 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2023;
j) 90–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2023 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2024.
3.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkais
tava sovellettava prosenttiosuus 1 ja 2 kohdassa mainituissa
vaihteluväleissä kullekin seuraavista vähennyksistä:

1.
Edellä olevassa 468 artiklan 4 kohdassa, 469 artiklan 1
kohdan a ja c alakohdassa, 474 artiklan a alakohdassa ja 476 ar
tiklan a alakohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuuden
on oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:

a) 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa edellytetyt yksittäiset
vähennykset, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voi
toista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä
laskennallisia verosaamisia;

a) 20–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2014 välisenä aikana;

b) tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten
erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten
sekä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen erien
kokonaismäärä, joka on vähennettävä 48 artiklan mukaan;

b) 40–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 60–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana;
d) 80–100 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niiden 36 artik
lan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen erien osalta, jotka
olivat olemassa ennen … päivänä … kuuta …, 469 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:
a) 0–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta
2014 ja 2 päivänä tammikuuta 2015;
b) 10–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2015 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2016;
c) 20–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2016 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2017;
d) 30–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2017 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2018;
e) 40–100 prosenttia kaudella, joka alkaa 2 päivänä tammi
kuuta 2018 ja päättyy 2 päivänä tammikuuta 2019;

c) kukin 56 artiklan b–d kohdassa edellytetty vähennys;
d) kukin 66 artiklan b–d kohdassa edellytetty vähennys.
4 Jakso
Vähemmistöosuudet ja tytäryritysten liik
keeseenlaskemat ensisijaisen lisäpääoman
(at1) ja toissijaisen pääoman (t2) inst
rumentit
479 artikla
Sellaisten instrumenttien ja erien, joita ei katsota vähem
mistöosuuksiksi, sisällyttäminen konsolidoituun ydinpää
omaan (CET1)
1.
Poiketen siitä, mitä toisen osan III osastossa säädetään,
toimivaltaisten viranomaisten on tämän artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaisesti määritettävä, miten 1 päivän tammikuuta 2014 ja
31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana sisällytetään konso
lidoituihin omiin varoihin direktiivin 2006/48/EY 65 artiklan
kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaan konsernin
omaksi pääomaksi katsottavat erät, joita ei voida katsoa konso
lidoiduksi ydinpääomaksi (CET1) jostakin seuraavista syistä:
a) instrumenttia ei katsota ydinpääoman (CET1) instrumentiksi,
ja tästä seuraa, että siihen liittyviä kertyneitä voittovaroja ja
ylikurssirahastoja ei myöskään katsota konsolidoiduiksi ydin
pääoman eriksi;
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b) erät eivät täytä ehtoja 81 artiklan 2 kohdan tuloksena;
c) erät eivät täytä ehtoja, koska tytäryritys ei ole laitos tai yh
teisö, johon sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla
sovelletaan tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU vaa
timuksia;
d) erät eivät täytä ehtoja, koska tytäryritys ei kuulu ensimmäi
sen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konsolidoinnin
piiriin.
2.
Sovellettava prosenttiosuus 1 kohdassa tarkoitetuista eris
tä, jotka olisi direktiivin 2006/48/EY 65 artiklan kansallisten
täytäntöönpanosäännösten mukaan katsottu konsernin omaksi
pääomaksi, on katsottava konsolidoiduksi ydinpääomaksi
(CET1).
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:
a) 0–80 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2014 välisenä aikana;
b) 0–60 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 0–40 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana;
d) 0–20 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana.
4.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkais
tava sovellettava prosenttiosuus 3 kohdassa mainituissa vaihte
luväleissä.
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d) 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän joulukuuta 2017
välisenä aikana 0,8–1.
3.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkais
tava sovellettavan kertoimen suuruus 2 kohdassa mainituissa
vaihteluväleissä.
5 Jakso
Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset
481 artikla
Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset
1.
Poiketen siitä, mitä 32–36 artiklassa, 56 ja 66 artiklassa
säädetään, laitosten on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana tehtävä oikaisuja, joilla ydin
pääoman (CET1) eriin, ensisijaisen pääoman (T1) eriin, toissijai
sen pääoman (T2) eriin tai muihin omien varojen eriin sisälly
tetään tai niistä vähennetään sovellettava prosenttiosuus direktii
vin 2006/48/EY 57, 61, 63, 63 a, 64 ja 66 artiklan ja direktii
vin 2006/49/EY 13 ja 16 artiklan kansallisissa täytäntöönpano
säännöksissä vaadituista suodattamista tai vähennyksistä, joita ei
vaadita tämän asetuksen toisessa osassa.
2.
Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 1 kohdan i alakohdassa ja
49 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomai
set voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2014 välisenä aikana vaatia laitoksia soveltamaan tai antaa niille
luvan soveltaa 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä,
kun 49 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan vaatimukset eivät
täyty, sen sijaan että ne soveltaisivat 36 artiklan 1 kohdassa
vaadittua vähennystä. Tällaisissa tapauksissa finanssialan yhtei
sön, jossa emoyrityksellä on merkittävä sijoitus, se omien varo
jen instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, jota ei
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadita vähennettäväksi, mää
ritetään tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sovellettavan
prosenttiosuuden mukaisesti. Määrään, jota ei vähennetä, sovel
letaan tarvittaessa 49 artiklan 4 kohdan vaatimuksia.

480 artikla
Vähemmistöosuuksien ja ehdot täyttävän ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2)
sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:

1.
Poiketen siitä, mitä 84 artiklan 1 kohdan b alakohdassa,
85 artiklan b kohdassa ja 87 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
säädetään, kyseisissä artikloissa tarkoitetut prosenttiosuudet on
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 vä
lisenä aikana kerrottava sovellettavalla kertoimella.

a) 0–80 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2014 välisenä aikana;

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sovellettavan kertoimen on
oltava seuraavien vaihteluvälien mukainen:
a) 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014
välisenä aikana 0,2–1;
b) 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2015
välisenä aikana 0,4–1;
c) 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016
välisenä aikana 0,6–1; ja

b) 0–60 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 0–40 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana;
d) 0–20 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana.
4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuu
den on oltava 0–50 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja
31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana.
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5.
Toimivaltaisten viranomaisten on kunkin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetun suodattimen tai vähennyksen osalta määritettävä ja
julkaistava sovellettavat prosenttiosuudet 3 ja 4 kohdassa mai
nituissa vaihteluväleissä.

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden
edellytysten määrittelemiseksi, joiden mukaisesti toimivaltaisten
viranomaisten on määritettävä, onko omiin varoihin tai niiden
osatekijöihin direktiivin 2006/48/EY tai direktiivin 2006/49/EY
kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti tehtävät oi
kaisut, jotka eivät sisälly tämän asetuksen toiseen osaan, tehtävä
tätä artiklaa sovellettaessa ydinpääoman (CET1) eriin, ensisijai
sen lisäpääoman (AT1) eriin, ensisijaisen pääoman (T1)eriin,
toissijaisen pääoman (T2) eriin tai muihin omiin varoihin.

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komis
siolle 1 päivään helmikuuta 2014 mennessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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2012 ja yhdessä niiden osien kanssa, jotka ovat jäsenvaltion
merkitsemiä;
c) komissio on katsonut, että instrumentit soveltuvat sisämark
kinoille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107 artiklan nojalla;
d) jos instrumentit ovat sekä jäsenvaltion että yksityisten sijoit
tajien merkitsemiä ja jos tällöin jäsenvaltion merkitsemät
instrumentit lunastetaan osittain, vastaava osuus yksityisesti
merkityistä instrumenteista on vapautettava uusista säännök
sistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti. Kun kaikki jäsen
valtion merkitsemät instrumentit on lunastettu, jäljelle jäävät
yksityisten sijoittajien merkitsemät instrumentit vapautetaan
uusista säännöksistä määräajaksi 484 artiklan mukaisesti.
2.
Instrumentit, jotka on kansallisten täytäntöönpanosään
nösten nojalla katsottu direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a
kohdassa tarkoitetuiksi eriksi, on katsottava ydinpääoman
(CET1) instrumenteiksi, vaikka
a) tämän asetuksen 28 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyt
tyisi;

482 artikla
Soveltamisala eläkerahastojen kanssa tehtyjen johdannais
sopimusten osalta
Tämän asetuksen 382 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti
laitokset eivät saa laskea vastuun arvonoikaisuriskiin liittyvää
omien varojen vaatimusta asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 ar
tiklassa tarkoitettujen, kyseisen asetuksen 2 artiklassa määritel
lyn eläkejärjestelmän kanssa tehtyjen sopimusten osalta.

2 LUKU

Pääomainstrumenttien vapauttaminen uusista säännöksistä
määräajaksi

b) instrumentit olisi laskenut liikkeeseen tämän asetuksen 27 ar
tiklassa tarkoitettu yritys, eivätkä tämän asetuksen 28 artik
lassa säädetyt edellytykset, tai soveltuvin osin tämän asetuk
sen 29 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyisi.
3.
Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut inst
rumentit, joita ei kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla
katsota direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a kohdassa tarkoite
tuiksi eriksi, on katsottava ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi,
vaikka tämän artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan vaatimukset
eivät täyttyisi, edellyttäen että tämän artiklan 8 kohdan vaa
timukset täyttyvät.

1 Jakso
Valtiontukea sisältävät instrumentit
483 artikla
Valtiontuki-instrumenttien vapauttaminen uusista säännök
sistä määräajaksi
1.
Poiketen siitä, mitä26–29, 51, 52, 62 ja 63 artiklassa sää
detään, pääomainstrumentteihin ja -eriin sovelletaan 1 päivän
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä ai
kana tätä artiklaa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) instrumentit on laskettu liikkeeseen ennen 1 päivän tammi
kuuta 2014;

b) instrumentit on laskettu liikkeeseen pääomapohjan vahvista
mistoimenpiteiden yhteydessä valtiontukisääntöjen nojalla.
Jos osa instrumenteista on yksityisten merkitsemiä, niiden
on oltava laskettu liikkeeseen ennen 30 päivää kesäkuuta

Instrumentteja, jotka katsotaan ensimmäisen alakohdan nojalla
ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi, ei voida katsoa 5 tai 7
kohdan mukaisiksi ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen
pääoman (T2) instrumenteiksi.
4.
Instrumentit, jotka on kansallisten täytäntöönpanosään
nösten nojalla katsottu direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan c a
alakohdassa ja 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi eriksi, on
katsottava ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi,
vaikka tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edelly
tykset eivät täyttyisi.
5.
Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut inst
rumentit, joita ei kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla
katsota direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan c a kohdassa tarkoi
tetuiksi eriksi, on katsottava ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteiksi, vaikka tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan vaa
timukset eivät täyttyisi, edellyttäen että tämän artiklan 8 kohdan
vaatimukset täyttyvät.
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Instrumentteja, jotka katsotaan ensimmäisen alakohdan nojalla
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi, ei voida katsoa
3 tai 7 kohdan mukaisiksi ydinpääoman (CET1) tai toissijaisen
pääoman (T2) instrumenteiksi.
6.
Erät, jotka on kansallisten täytäntöönpanosäännösten no
jalla katsottu direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan f, g tai h koh
dassa ja 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi eriksi, on katsot
tava toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, vaikka eriä ei
olisi mainittu tämän asetuksen 62 artiklassa tai tämän asetuksen
63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyttyisi.
7.
Edellä tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut
instrumentit, joita ei kansallisten täytäntöönpanosäännösten no
jalla katsota direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan f, g tai h koh
dassa ja 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi eriksi, on katsot
tava toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, vaikka eriä ei
olisi mainittu 62 artiklassa tai 63 artiklassa säädetyt edellytykset
eivät täyttyisi, edellyttäen että tämän artiklan 8 kohdan vaa
timukset täyttyvät.
Instrumentteja, jotka katsotaan ensimmäisen alakohdan nojalla
toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, ei voida katsoa 3 tai
5 kohdan mukaisiksi ydinpääoman (CET1) tai ensisijaisen lisä
pääoman (AT1) instrumenteiksi.
8.
Edellä olevissa 3, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetut instrumentit
voidaan katsoa kyseisissä kohdissa tarkoitetuiksi omien varojen
instrumenteiksi ainoastaan, kun 1 kohdan a alakohdan edellytys
täyttyy ja kun ne ovat sellaisten laitosten liikkeeseen laskemia,
jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon, johon sovelle
taan talouden sopeutusohjelmaa, ja kyseisten instrumenttien
liikkeeseenlaskusta on sovittu tai se on hyväksyttävää mainitun
ohjelman mukaisesti.
2 Jakso
Valtiontukea sisältämättömät instrumen
tit
1 Alajakso
Määräaikaisen uusista säännöksistä vapautta
misen hyväksyttävyys ja rajoitukset

484 artikla
Direktiivin 2006/48/EY kansallisten täytäntöönpanosään
nösten nojalla omiksi varoiksi katsottujen erien vapautta
minen uusista säännöksistä määräajaksi
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan ennen 31 päivää jou
lukuuta 2011 liikkeeseen laskettuihin tai omiksi varoiksi katsot
tuihin instrumentteihin ja eriin, joita ei ole mainittu 483 artiklan
1 kohdassa.
2.
Poiketen siitä, mitä26–29, 51, 52, 62 ja 63 artiklassa sää
detään, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2021 välisenä aikana sovelletaan tätä artiklaa.
3.
Direktiivin 86/635/EY 22 artiklassa tarkoitettu pääoma ja
siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka on direktiivin 2006/48/EY
57 artiklan a kohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten
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nojalla katsottu ensisijaisiksi omiksi varoiksi, on, jollei tämän
asetuksen 485 artiklasta muuta johdu ja tämän asetuksen
486 artiklan 2 kohdassa määritettyyn rajaan asti, katsottava
ydinpääoman (CET1) eriksi, vaikka kyseinen pääoma ei täyttäisi
tämän asetuksen 28 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, tai sovel
tuvin osin tämän asetuksen 29 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.
4.
Instrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on
direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan ca kohdan ja 154 artiklan 8
ja 9 kohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla kat
sottu ensisijaisiksi omiksi varoiksi, on tämän asetuksen 486 ar
tiklan 3 kohdassa määritettyyn rajaan asti katsottava ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) eriksi, vaikka tämän asetuksen 52 artiklassa
säädetyt edellytykset eivät täyttyisi.
5.
Erät ja niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on kansallis
ten täytäntöönpanosäännösten nojalla katsottu direktiivin
2006/48/EY 57 artiklan e, f, g tai h kohdassa tarkoitetuiksi
eriksi, on tämän asetuksen 486 artiklan 4 kohdassa määritet
tyyn rajaan asti katsottava toissijaisen pääoman (T2) eriksi,
vaikka kyseiset erät eivät sisältyisi tämän asetuksen 62 artiklaan
tai täyttäisi tämän asetuksen 63 artiklassa säädettyjä edellytyksiä.
485 artikla
Direktiivin 2006/48/EY kansallisten täytäntöönpanosään
nösten nojalla omiksi varoiksi katsottuihin eriin liittyvien
ylikurssirahastojen hyväksyttävyys sisällytettäväksi ydin
pääomaan (CET1)
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan ennen 31 päivää jou
lukuuta 2010 liikkeeseen laskettuihin instrumentteihin, joita ei
ole mainittu 483 artiklan 1 kohdassa.
2.
Ylikurssirahastot, jotka liittyvät direktiivin 86/635/ETY
22 artiklassa tarkoitettuun pääomaan ja jotka on direktiivin
2006/48/EY 57 artiklan a kohdan kansallisten täytäntöönpano
säännösten nojalla katsottu ensisijaisiksi omiksi varoiksi, on kat
sottava ydinpääoman (CET1) eriksi, jos ne täyttävät tämän ase
tuksen 28 artiklan i ja j kohdassa säädetyt edellytykset.
486 artikla
Rajoitukset ydinpääoman (CET1) erien, ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) erien ja toissijaisen pääoman (T2)
erien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä
1.
Sitä, missä määrin 484 artiklassa tarkoitetut instrumentit
ja erät on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2021 välisenä aikana katsottava omiksi varoiksi, rajoitetaan tä
män artiklan mukaisesti.
2.
Niiden 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen erien määrä,
jotka on katsottava ydinpääoman (CET1) eriksi, rajoitetaan so
vellettavaan prosenttiosuuteen tämän kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettujen määrien summasta:
a) edellä 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 31 päivänä jou
lukuuta 2012 liikkeessä olleen pääoman nimellismäärä;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettuihin eriin liittyvät ylikurssira
hastot.
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3.
Edellä 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen, ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) eriksi katsottavien erien määrä rajoitetaan
sovellettavaan prosenttiosuuteen, joka kerrotaan tämän kohdan
a ja b alakohdassa tarkoitettujen määrien summan ja tämän
kohdan c–f alakohdassa tarkoitettujen määrien summan erotuk
sella:
a) edellä 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden instrumenttien nimellis
määrä;
b) edellä a kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot;
c) edellä 484 artiklan 4 artiklassa tarkoitettujen instrumenttien
määrä, joka 31 päivänä joulukuuta 2012 ylitti direktiivin
2006/48/EY 66 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 66 artiklan
1 a kohdan kansallisissa täytäntöönpanosäännöksissä mää
ritetyt rajat;
d) edellä c kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot;
e) sellaisten 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden instrumenttien nimellis
määrä, joita 489 artiklan 4 kohdan mukaisesti ei voida kat
soa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi;
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f) edellä e alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot;
g) sellaisten 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden instrumenttien nimellis
määrä, joita 490 artiklan 4 kohdan mukaisesti ei voida pitää
toissijaisen pääoman (T2) erinä;
h) edellä g alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot.
5.
Tätä artiklaa sovellettaessa 2–4 kohdassa tarkoitettujen
sovellettavien prosenttiosuuksien on oltava seuraavien vaihtelu
välien mukaiset:
a) 60–80 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2014 välisenä aikana;
b) 40–70 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 20–60 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisenä aikana;
d) 0–50 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana;

f) edellä e kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot.

e) 0–40 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2018 ja 31 päivän
joulukuuta 2018 välisenä aikana;

4.
Edellä 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen, toissijaisen
pääoman (T2) eriksi katsottavien erien määrä rajoitetaan sovel
lettavaan prosenttiosuuteen tämän kohdan a–d alakohdassa tar
koitettujen määrien summan ja tämän kohdan e–h alakohdassa
tarkoitettujen määrien summan erotuksesta:

f) 0–30 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän
joulukuuta 2019 välisenä aikana;
g) 0–20 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän
joulukuuta 2020 välisenä aikana;

a) edellä 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden instrumenttien nimellis
määrä;

h) 0–10 prosenttia 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän
joulukuuta 2021 välisenä aikana.

b) edellä a kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät
ylikurssirahastot;

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja julkais
tava sovellettavat prosenttiosuudet 5 kohdassa mainituissa vaih
teluväleissä.

c) etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien, 31 päi
vänä joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden lainojen nimellis
määrä vähennettynä direktiivin 2006/48/EY 64 artiklan 3
kohdan c alakohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten
mukaisesti vaaditulla määrällä;
d) sellaisten 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden erien nimellismäärä,
jotka eivät ole tämän kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja
instrumentteja tai etuoikeusasemaltaan huonommassa ase
massa olevia lainoja;
e) edellä 484 artiklan 5 artiklassa tarkoitettujen, 31 päivänä
joulukuuta 2012 liikkeessä olleiden instrumenttien ja erien
nimellismäärä, joka ylitti direktiivin 2006/48/EY 66 artiklan
1 kohdan a alakohdan kansallisissa täytäntöönpanosäännök
sissä määritetyt rajat;

487 artikla
Ydinpääoman (CET1) erinä tai ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) erinä määräaikaisen uusista säännöksistä vapauttami
sen ulkopuolelle jäävien erien määräaikainen vapauttami
nen uusista säännöksistä omien varojen muina osatekijöinä
1.
Poiketen siitä, mitä 51, 52, 62 ja 63 artiklassa säädetään,
laitokset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulu
kuuta 2021 välisenä aikana käsitellä sellaista 484 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua pääomaa ja siihen liittyviä ylikurssirahas
toja, jotka jätetään ydinpääoman (CET1) erien ulkopuolelle,
koska ne ylittävät 486 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sovellet
tavan prosenttiosuuden, 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina
erinä siinä määrin kuin kyseisen pääoman ja siihen liittyvien
ylikurssirahastojen sisällyttäminen näihin eriin ei merkitse
486 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosentti
osuusrajan ylittymistä.
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2.
Poiketen siitä, mitä 51, 52, 62 ja 63 artiklassa säädetään,
laitokset voivat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulu
kuuta 2021 välisenä aikana käsitellä seuraavia 484 artiklan 5
kohdassa tarkoitettuina erinä siinä määrin kuin niiden sisällyt
täminen kyseisiin eriin ei merkitse 486 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuusrajan ylittymistä:

a) edellä 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu pääoma ja siihen
liittyvät ylikurssirahastot, jotka jätetään ydinpääoman (CET1)
erien ulkopuolelle, koska ne ylittävät 486 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuuden;

b) edellä 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut instrumentit ja
niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka ylittävät 486 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun sovellettavan prosenttiosuuden.

3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään edellytykset 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen omien
varojen instrumenttien käsittelemiselle 1 päivän tammikuuta
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana ikään
kuin ne kuuluisivat 486 artiklan 4 kohdan tai 486 artiklan 5
kohdan soveltamisalaan.

EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset
komissiolle 1 päivään helmikuuta 2014 mennessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

488 artikla
Toissijaisen pääoman (T2) erinä uusista säännöksistä
määräajaksi vapautettujen erien porrastaminen
Edellä 484 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin eriin, jotka voi
daan 484 artiklan 5 kohdan tai 486 artiklan 4 kohdan mukai
sesti katsoa toissijaisen pääoman (T2) eriksi, on sovellettava
64 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

2 Alajakso
Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältä
vien instrumenttien sisällyttäminen ensisijai
sen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman
(T2) eriin

489 artikla
Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältävät hybridiinstrumentit
1.
Poiketen siitä, mitä 51 ja 52 artiklassa säädetään, 484 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin, joiden ehtoi
hin sisältyy osto-optio ja laitokselle suunnattu kannustin niiden
lunastamiseen, on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2021 välisenä aikana sovellettava tämän artiklan
2–7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
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2.
Instrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteiksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan ennen 1 päivää tam
mikuuta 2013;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota;
c) edellä 52 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät 1 päivästä
tammikuuta 2013.
3.
Instrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteiksi, joiden tunnustettu käypä arvo on pienentynyt,
484 artiklan 4 kohdan mukaisesti kyseisten instrumenttien efek
tiiviseen maturiteettipäivään saakka, ja sen jälkeen ne on katsot
tava ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi ilman rajaa
edellyttäen, että:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan 1 päivänä tammi
kuuta 2013 tai sen jälkeen;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota instrumenttien efektii
visenä maturiteettipäivänä;
c) edellä 52 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät inst
rumenttien efektiivisestä maturiteettipäivästä.
4.
Instrumentteja ei katsota ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumenteiksi 1 päivästä tammikuuta 2014 eikä niihin sovel
leta 484 artiklan 4 kohtaa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota 31 päivän joulukuuta 2011 ja
1 päivän tammikuuta 2013 välisenä aikana;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota instrumenttien efektii
visenä maturiteettipäivänä;
c) edellä 52 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty inst
rumenttien efektiivisestä maturiteettipäivästä.
5.
Instrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteiksi, joiden tunnustettu käypä arvo on pienentynyt, ky
seisten instrumenttien efektiiviseen maturiteettipäivään saakka
484 artiklan 4 kohdan mukaisesti, eikä niitä sen jälkeen katsota
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota 1 päivänä tammikuuta 2013
tai sen jälkeen;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota instrumenttien efektii
visenä maturiteettipäivänä;
c) edellä 52 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty inst
rumenttien efektiivisestä maturiteettipäivästä.
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6.
Instrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) inst
rumenteiksi 484 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:

a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan 31 päivän joulukuuta
2011 ja 1 päivän tammikuuta 2013 välisenä aikana;

a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan 31 päivänä joulu
kuuta 2011 tai ennen sitä;

b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota erien efektiivisenä matu
riteettipäivänä;

b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota instrumenttien efektii
visenä maturiteettipäivänä;
c) edellä 52 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet inst
rumenttien efektiivisestä maturiteettipäivästä.
490 artikla
Lunastamiskannustimen sisältävät toissijaisen pääoman (T2)
erät
1.
Poiketen siitä, mitä 62 ja 63 artiklassa säädetään, 484 ar
tiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin eriin, jotka on kansallisten
täytäntöönpanosäännösten
nojalla
katsottu
direktiivin
2006/48/EY 57 artiklan f tai h kohdassa tarkoitetuiksi eriksi
ja joiden ehtoihin sisältyy osto-optio ja laitokselle suunnattu
kannustin niiden lunastamiseen, on 1 päivän tammikuuta
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana sovellettava
tämän artiklan 2–7 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
2.
Erät katsotaan toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi
edellyttäen, että:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan ennen 1 päivää tam
mikuuta 2013;

c) edellä 63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty erien
efektiivisestä maturiteettipäivästä.
5.
Erät katsotaan toissijaisen pääoman (T2) eriksi, joiden tun
nustettu käypä arvo on pienentynyt, kyseisten erien efektiiviseen
maturiteettipäivään saakka 484 artiklan 5 kohdan mukaisesti,
eikä niitä sen jälkeen katsota toissijaisen pääoman (T2) eriksi,
jos:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota 1 päivänä tammikuuta 2013
tai sen jälkeen;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota niiden efektiivisenä ma
turiteettipäivänä;
c) edellä 63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty erien
efektiivisestä maturiteettipäivästä.
6.
Erät katsotaan toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi
484 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan 31 päivänä joulu
kuuta 2011 tai ennen sitä;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota erien efektiivisenä matu
riteettipäivänä;

b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota;
c) edellä 63 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät 1 päivästä
tammikuuta 2013.
3.
Erät katsotaan toissijaisen pääoman (T2) eriksi kyseisten
erien efektiiviseen maturiteettipäivään saakka 484 artiklan 5
kohdan mukaisesti ja sen jälkeen ilman rajaa, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:
a) laitoksen on ollut mahdollista käyttää lunastamiskannusti
men sisältävää osto-optiota ainoastaan 1 päivänä tammi
kuuta 2013 tai sen jälkeen;
b) laitos ei ole käyttänyt osto-optiota erien efektiivisenä matu
riteettipäivänä;
c) edellä 63 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät erien efek
tiivisestä maturiteettipäivästä.
4.
Eriä ei katsota toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi
1 päivästä tammikuuta 2013, jos seuraavat edellytykset täytty
vät:

c) edellä 63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty erien
efektiivisestä maturiteettipäivästä.
491 artikla
Efektiivinen maturiteetti
Efektiivinen maturiteetti määritetään 489 ja 490 artiklaa sovel
lettaessa seuraavasti:
a) kyseisten artiklojen 3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen erien
osalta se on päivä, jolloin lunastamiskannustimen sisältävä
osto-option lunastaminen on ensimmäisen kerran mahdolli
nen 1 päivänä tammikuuta 2013 tai sen jälkeen;
b) kyseisten artiklojen 4 kohdassa tarkoitettujen erien osalta se
on päivä, jolloin lunastamiskannustimen sisältävä osto-op
tion lunastaminen on ensimmäisen kerran mahdollinen
31 päivän joulukuuta 2011 ja 1 päivän tammikuuta 2013
välisenä aikana;
c) kyseisten artiklojen 6 kohdassa tarkoitettujen erien osalta se
on päivä, jolloin lunastamiskannustimen sisältävä osto-op
tion lunastaminen on ensimmäisen kerran mahdollinen en
nen 31 päivää joulukuuta 2011.

27.6.2013
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4 LUKU

Omien varojen julkistamista koskevat siirtymäsäännökset

Suuret asiakasriskit, omien varojen vaatimukset, velkaantu
neisuus ja Basel I -lattia

492 artikla
Omien varojen julkistaminen
1.
Laitosten on sovellettava tätä artiklaa 1 päivän tammi
kuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana.
2.
Laitosten on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2015 välisenä aikana julkistettava tieto siitä, missä
määrin ydinpääoman (CET1) ja ensisijaisen pääoman (T1) taso
ylittää 448 artiklassa säädetyt vaatimukset.
3.
Laitosten on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2017 välisenä aikana julkistettava seuraavat omia
varojaan koskevat lisätiedot:
a) edellä olevien 467–470, 474, 476 ja 479 artiklan mukaisesti
sovellettavien yksittäisten suodattimien ja vähennysten
luonne ja vaikutus ydinpääomaan (CET1), ensisijaiseen lisä
pääomaan (AT1), toissijaiseen pääomaan (T2) ja muihin
omiin varoihin;
b) vähemmistöosuuksien ja tytäryrityksien liikkeeseen laskemien
ensisijaisen lisäpääoman ja toissijaisen pääoman instrument
tien sekä niihin liittyvien kertyneiden voittovarojen ja yli
kurssirahastojen määrien sisällyttäminen konsolidoituun
ydinpääomaan (CET), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), tois
sijaiseen pääomaan (T2) ja muihin omiin varoihin 4 jakson 1
luvun mukaisesti;

493 artikla
Suuria asiakasriskejä koskevat siirtymäsäännökset
1.
Edellä 387–403 artiklassa säädettyjä suuria asiakasriskejä
koskevia säännöksiä ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin, joihin
ei 31 päivänä joulukuuta 2006 sovellettu sijoituspalveluista ar
vopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annettua
neuvoston direktiiviä 93/22/ETY (1) ja joiden päätoimiala koos
tuu ainoastaan sijoituspalvelujen tarjoamisesta tai rahoitusväli
neisiin liittyvistä toimista, joista säädetään direktiivin
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7, 9 ja 10 kohdassa.
Tähän poikkeukseen voidaan turvautua 31 päivään joulukuuta
2017 saakka tai kunnes tämän artiklan 2 kohdan mukaiset
mahdolliset muutokset ovat tulleet voimaan, jos tämä on aikai
semmin.
2.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käy
tävien keskustelujen perusteella Euroopan parlamentille ja neu
vostolle kertomuksen, jossa se käsittelee seuraavia:
a) asianmukainen järjestelmä sellaisten sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvalvontaa varten, joiden päätoimiala koostuu
ainoastaan sijoituspalvelujen tarjoamisesta ja hyödykejohdan
naisiin tai johdannaissopimuksiin liittyvistä toimista, joista
säädetään direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan
5, 6, 7, 9 ja 10 kohdassa;

c) edellä olevan 481 artiklan mukaisesti sovellettavien yksittäis
ten suodattimien ja vähennysten vaikutus ydinpääomaan
(CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), toissijaiseen pää
omaan (T2) ja muihin omiin varoihin;

b) mahdollisuudet tarkistaa direktiiviä 2004/39/EY sellaisten si
joituspalveluyritysten uuden luokan luomiseksi, joiden pää
toimiala koostuu ainoastaan sijoituspalvelujen tarjoamisesta
tai rahoitusvälineisiin liittyvistä toimista, joista säädetään di
rektiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7, 9 ja
10 kohdassa ja jotka liittyvät energiahuoltoon.

d) edellä 2 jakson 2 luvussa tarkoitettujen poikkeusten sovelta
misen nojalla ydinpääoman (CET1), ensisijaisen pääoman
(AT 1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriksi katsottavien erien
luonne ja määrä.

Kertomuksen perusteella komissio voi tehdä ehdotuksia tämän
asetuksen muuttamiseksi.

4.
Laitosten on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän
joulukuuta 2021 välisenä aikana julkistettava 484 artiklan so
veltamisen nojalla ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi katsot
tavien instrumenttien määrä.

3.
Poiketen siitä, mitä 400 artiklan 2 ja 3 kohdassa sää
detään, 507 artiklan mukaiseen tarkasteluun perustuvan mah
dollisen lainsäädäntöehdotuksen voimaantuloon saakka, mutta
enintään 2 tammikuuta 2029 saakka, jäsenvaltiot tai toimival
taiset viranomaiset voivat vapauttaa 395 artiklan 1 kohdan so
veltamisesta kokonaan tai osittain seuraavat vastuut:

5.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään yhtenäiset mallit tämän artiklan mukai
selle julkistamiselle. Mallien on sisällettävä 437 artiklan 1 koh
dan a, b, d ja e alakohdassa luetellut erät sellaisina kuin ne ovat
muutettuina tämän osaston 1 ja 2 luvussa.
EPV toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit komissiolle
1 päivään helmikuuta 2014 mennessä.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardiluonnokset asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

a) 129 artiklan 1, 3 ja 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvat
katetut joukkolainat;
b) omaisuuserät, jotka ovat sellaisia saamisia jäsenvaltioiden
alue- tai paikallisviranomaisilta, joihin sovellettaisiin 20 pro
sentin riskipainoa kolmannen osan II osaston 2 luvun nojal
la, ja muut näihin alue- tai paikallisviranomaisiin liittyvät tai
niiden takaamat vastuut, joihin liittyviin saamisiin sovellettai
siin 20 prosentin riskipainoa kolmannen osan II osaston 2
luvun nojalla;
(1) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.
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c) ne laitoksen vastuut, mukaan luettuina osakkuudet tai muut
omistusosuudet, jotka liittyvät sen emoyritykseen tai emoy
rityksen muihin tytäryrityksiin tai sen omiin tytäryrityksiin
sikäli kuin nämä yritykset sisällytetään konsolidoituun val
vontaan, jonka kohteena itse laitos on tämän asetuksen, di
rektiivin 2002/87/EY tai vastaavan kolmannessa maassa voi
massa olevan sääntelyn mukaisesti. Vastuita, jotka eivät täytä
näitä kriteereitä, pidetään kolmansiin osapuoliin liittyvinä
vastuina riippumatta siitä, onko ne vapautettu tämän asetuk
sen 395 artiklan 1 kohdan soveltamisesta;

27.6.2013

kiinnitysluotto maksetaan kiinnitysluoton ottajalle ennen
kiinnitysluoton lopullista rekisteröintiä maarekisteriin, edel
lyttäen, ettei takausta käytetä riskin vähentämiseen riskipai
notettujen vastuuerien laskennassa;
k) omaisuuserät, jotka ovat virallisesti hyväksyttyihin pörsseihin
kohdistuvia saamisia tai muita niihin liittyviä vastuita.
494 artikla

d) omaisuuserät, jotka ovat saamisia ja luottolaitoksiin liittyviä
muita vastuita, mukaan luettuina osakkuudet tai muut omis
tusosuudet, sellaisilta alueellisilta tai keskusluottolaitoksilta,
joiden ryhmään luottolaitos säädösperusteisesti kuuluu, ja
joiden tehtävänä on näiden määräysten mukaan suorittaa
käteismaksujen selvitystä ryhmän sisällä;

e) omaisuuserät, jotka ovat sellaisten luottolaitosten saamisia
luottolaitoksilta ja luottolaitoksiin liittyviä muita vastuita,
joista yhden toiminta ei perustu kilpailuun ja joka lakisää
teisten ohjelmien tai yhtiöjärjestyksensä nojalla antaa tai ta
kaa lainoja edistääkseen tiettyjä talouden toimialoja ja joita
koskee valtion valvonta jossain muodossa ja lainojen käyttö
rajoitukset, edellyttäen, että asianomaiset vastuut perustuvat
sellaisiin lainoihin, jotka siirretään tuensaajille luottolaitosten
välityksellä, tai näiden lainojen takauksiin;

f) omaisuuserät, jotka ovat saamisia laitoksilta ja laitoksiin liit
tyviä muita vastuita, edellyttäen, että nämä vastuut eivät
muodosta tällaisten laitosten omia varoja, kestävät korkein
taan seuraavaan pankkipäivään eivätkä ole merkittävän kau
pankäyntivaluutan määräisiä;

g) omaisuuserät, jotka ovat kansallisen valuutan määräisiä saa
misia keskuspankeilta niissä pidettävien vähimmäisvarantojen
muodossa;

h) omaisuuserät, jotka ovat kansallisen valuutan määräisiä ja
kansallisessa valuutassa rahoitettuja saamisia keskushallinno
ilta valtion arvopapereissa säilytettävien lakisääteisten maksu
valmiusvaatimusten muodossa, edellyttäen että toimivaltais
ten viranomaisten harkinnan mukaan valitun luottoluokitus
laitoksen näille keskushallinnoille antama luottoluokitus on
sijoitusluokka;

i) 50 prosenttia liitteessä I tarkoitetuista taseen ulkopuolisista
rembursseista, joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja
taseen ulkopuolisista käyttämättömistä luottojärjestelyistä,
joiden riski on keskimääräinen/alhainen, ja toimivaltaisten
viranomaisten suostumuksella 80 prosenttia muista kuin
myönnetyille luotoille annetuista takauksista, jotka perustu
vat lakiin tai asetukseen ja joita ovat jäsenilleen antaneet
keskinäiset yhtiöt, joilla on luottolaitoksen asema;

j) lakisääteisesti vaadittavat takaukset, joita käytetään silloin,
kun asunto-obligaatioita liikkeeseen laskemalla rahoitettu

Hyväksyttävää pääomaa koskevat siirtymäsäännökset
Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan b ala
kohdassa säädetään, hyväksyttävään pääomaan voi sisältyä tois
sijaista pääomaa enintään
a) 100 prosenttia ensisijaisesta pääomasta 1 päivän tammikuuta
2014 ja 31 päivän joulukuuta 2014 välisenä aikana;
b) 75 prosenttia ensisijaisesta pääomasta 1 päivän tammikuuta
2015 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana;
c) 50 prosenttia ensisijaisesta pääomasta 1 päivän tammikuuta
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana.
495 artikla
Oman pääoman ehtoisten vastuiden käsittely IRB-menetel
män mukaisesti
1.
Poiketen siitä, mitä kolmannen osan 3 luvussa säädetään,
toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2017
asti vapauttaa IRB-menetelmän mukaisesta käsittelystä tietyt
31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleet, kyseisen jäsenval
tion laitosten ja niiden EU:ssa toimivien tytäryritysten oman
pääoman ehtoisten vastuiden alaryhmät. Toimivaltaisen viran
omaisen on direktiivin 2013/36/EU 143 artiklan mukaisesti
julkaistava ne oman pääoman ehtoisten vastuiden alaryhmät,
joihin tätä käsittelyä sovelletaan.
Vapautuksen kohteena oleva positio on osakkeiden määrä
31 päivänä joulukuuta 2007, johon lisätään kaikki kyseisten
omaisuuserien omistamisesta suoraan johtuvat ylimääräiset
omistusosuudet edellyttäen, että ne eivät kasvata suhteellista
omistusosuutta portfolioyhtiössä.
Jos ostaminen korottaa suhteellista omistusosuutta tietystä
omaisuuserästä, vapautusta ei saa soveltaa kyseiseen ylimene
vään osaan. Vapautusta ei sovelleta myöskään omistusosuuksiin,
joihin on alun perin sovellettu vapautusta mutta jotka on myyty
ja sitten ostettu takaisin.
Oman pääoman ehtoisiin vastuisiin, joihin tätä säännöstä sovel
letaan, on tilanteen mukaan sovellettava omien varojen vaa
timuksia, jotka lasketaan kolmannen osan II osaston 2 luvun
nojalla standardimenetelmän mukaisesti, ja kolmannen osan IV
osastossa asetettuja vaatimuksia.
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Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja
EPV:lle tämän kohdan täytäntöönpanosta.
2.
Laskettaessa 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti riskipaino
tettujen vastuuerien yhteismäärää on 31 päivään joulukuuta
2015 asti sellaisten jäsenvaltioiden tai keskuspankkien vastui
siin, jotka ovat jonkin jäsenvaltion valuutan määräisiä ja rahoi
tettu jonkin jäsenvaltion valuutassa, sovellettava samoja riskipai
noja kuin jos ne olisivat kotimaan valuutan määräisiä ja rahoi
tettu kotimaan valuutassa.
3.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaisten vi
ranomaisten on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus.
EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
496 artikla
Katettuihin

joukkolainoihin liittyvät
vaatimukset

omien

varojen

1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla soveltamatta koko
naan tai osittain 129 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa
vahvistettua, ranskalaisten Fonds communs de Créances -rahas
tojen tai niitä vastaavien arvopaperistamisyhteisöjen liikkeeseen
laskemiin etuoikeusasemaltaan parhaimpiin osuuksiin sovelletta
vaa 10 prosentin rajoitusta 31 päivään joulukuuta 2017 asti,
edellyttäen että molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) arvopaperistettujen asuin- tai liikekiinteistöihin liittyvien vas
tuiden alullepanija on saman konsolidoidun yritysryhmän
jäsen, jonka jäsen katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskija
on, tai samaan keskuslaitokseen sidoksissa oleva yhteisö, jo
hon katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskija on sidoksis
sa, jolloin saman ryhmän jäsenyys tai sidossuhde on mää
ritettävä silloin, kun etuoikeusasemaltaan parhaimmat osuu
det asetetaan katettujen joukkolainojen vakuudeksi; ja
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497 artikla
Keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvat omien
varojen vaatimukset
1.
Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen
(EU) 648/2012 89 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
lopussa tarkoitetuista yhdestätoista teknisestä sääntelystandar
dista tulee voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 14 ar
tiklan mukainen päätös toimiluvan myöntämisestä keskusvasta
puolelle, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi, laitos voi
pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttävänä keskusvasta
puolena edellyttäen, että mainitun alakohdan ensimmäisessä
osassa säädetyt ehdot täyttyvät.
2.
Enintään 15 kuukauden ajan siitä, kun viimeisin asetuksen
(EU) 648/2012 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan lopussa
tarkoitetuista kymmenestä teknisestä sääntelystandardista tulee
voimaan, tai kun tehdään kyseisen asetuksen 25 artiklan mu
kainen päätös kolmanteen maahan sijoittautuneen keskusvasta
puolen tunnustamisesta, sen mukaan, kumpi ajankohta on
aiempi, laitos voi pitää kyseistä keskusvastapuolta ehdot täyttä
vänä keskusvastapuolena.
3.
Komissio voi antaa asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artik
lan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen tämän artiklan 1 ja 2
kohdassa säädettyjen siirtymäsäännösten voimassaolon jatkami
sesta kuudella kuukaudella poikkeustapauksissa, kun se on tar
peellista ja oikeasuhteista kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden
häiriöiden välttämiseksi.
4.
Jollei keskusvastapuolella ole tapauksen mukaan 1 ja 2
kohdassa määriteltyjen ja 3 kohdan nojalla jatkettujen määräai
kojen umpeutumiseen mennessä maksukyvyttömyysrahastoa
eikä sellaista sitovaa järjestelyä määritysosapuoltensa kanssa,
jonka ansiosta se voi käyttää määritysosapuoliltaan saamansa
alkumarginaalin tai osan siitä ennakkoon rahastoitujen osuuk
sien tapaan, laitoksen on korvattava 308 a artiklan 2 kohdan
mukainen oikea kaava omien varojen vaatimuksen (Ki) laskemi
seksi seuraavalla kaavalla:
Ki ¼

Í

Î
N
IMi
1þβ·
· KCM
·
IM
N–2

jossa
b) saman konsolidoidun yritysryhmän jäsenellä, jonka jäsen ka
tettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskija on, tai samaan kes
kuslaitokseen sidoksissa olevalla yhteisöllä, johon katettujen
joukkolainojen liikkeeseenlaskija on sidoksissa, säilyy näiden
etuoikeusasemaltaan parhaiden osuuksien tukena oleva suu
ririskisin etuoikeusluokka.
2.
Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaat vakuudettomat
vastuut, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettiin
kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa, on
31 päivään joulukuuta 2014 asti sijoitettava 129 artiklan 1
kohdan c alakohtaa sovellettaessa luottoluokkaan 1.
3.
Laitoksen etuoikeusasemaltaan parhaisiin vakuudettomiin
vastuisiin, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellet
tiin kansallisen lainsäädännön nojalla 20 prosentin riskipainoa,
on 31 päivään joulukuuta 2014 asti sovellettava 129 artiklan 5
kohtaa sovellettaessa 20 prosentin riskipainoa.

IMi = määritysosapuolen i keskusvastapuolelle asettama alku
marginaali;
IM = keskusvastapuolen laitokselle ilmoittama alkumarginaalin
kokonaismäärä.
498 artikla
Hyödykkeisiin sijoittajia koskeva poikkeus
1.
Tässä asetuksessa säädettyjä, omien varojen vaatimuksia
koskevia säännöksiä ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin, joihin
ei 31 päivänä joulukuuta 2006 sovellettu direktiiviä 93/22/ETY
ja joiden päätoimiala koostuu ainoastaan sijoituspalvelujen tar
joamisesta tai rahoitusvälineisiin liittyvistä toimista, joista sää
detään direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7,
9 ja 10 kohdassa.
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Tätä poikkeusta voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2017
asti tai kunnes 2 ja 3 kohdan mukaiset mahdolliset muutokset
ovat tulleet voimaan, jos tämä on aikaisemmin.

2.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käy
tävien keskustelujen perusteella Euroopan parlamentille ja neu
vostolle kertomuksen, jossa se käsittelee seuraavia:

27.6.2013

laskea vuosineljänneksen lopun vähimmäisomavaraisuusasteen,
jos ne katsovat, että laitoksilla ei ehkä ole riittävän laadukasta
tietoa, jotta vähimmäisomavaraisuusaste voitaisiin laskea kuu
kausittaisten vähimmäisomavaraisuusasteiden aritmeettisena kes
kiarvona vuosineljännekseltä.

500 artikla
Siirtymäsäännökset – Basel I -lattia

a) asianmukainen järjestelmä sellaisten sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvalvontaa varten, joiden päätoimiala koostuu
ainoastaan sijoituspalvelujen tarjoamisesta ja hyödykejohdan
naisiin tai johdannaissopimuksiin liittyvistä toimista, joista
säädetään direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan
5, 6, 7, 9 ja 10 kohdassa;

b) mahdollisuudet tarkistaa direktiiviä 2004/39/EY sellaisten si
joituspalveluyritysten uuden luokan luomiseksi, joiden pää
toimiala koostuu ainoastaan sijoituspalvelujen tarjoamisesta
ja rahoitusvälineisiin liittyvistä toimista, joista säädetään di
rektiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7, 9 ja
10 kohdassa ja jotka liittyvät energiahuoltoon, sähkö, hiili,
kaasu ja öljy mukaan lukien.

3.
Komissio voi 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perus
teella esittää ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

499 artikla

1.
Laitosten, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärän kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaisesti, ja
laitosten, jotka käyttävät kolmannen osan III osaston 4 luvussa
määritettyjä kehittyneitä mittausmenetelmiä operatiivisen riskin
omien varojen vaatimusten laskemiseen, on täytettävä 31 päi
vään joulukuuta 2017 saakka kumpikin seuraavista vaatimuk
sista:

a) niillä on 92 artiklassa edellytetyt omat varat;

b) niillä on omat varat, jotka ovat joka hetki vähintään 80
prosenttia siitä omien varojen vähimmäismäärästä, joka lai
tokselta vaadittaisiin direktiivin 93/6/ETY 4 artiklan nojalla,
sellaisena kuin kyseinen direktiivi ja luottolaitosten liiketoi
minnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maa
liskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/12/EY (1) ovat ennen 1 päivää tammikuuta
2007.

Velkaantuneisuus
1.
Poiketen siitä, mitä 429 ja 430 artiklassa säädetään, lai
tosten on 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2021 välisenä aikana laskettava ja ilmoitettava vähimmäisoma
varaisuusasteensa käyttämällä pääoman määränä kumpaakin
seuraavista:

a) ensisijainen pääoma (T1);

b) ensisijainen pääoma (T1), johon sovelletaan tämän osaston 1
ja 2 luvussa säädettyjä poikkeuksia.

2.
Poiketen siitä, mitä 451 artiklan 1 kohdassa säädetään,
laitokset voivat päättää, julkistavatko ne vähimmäisomavarai
suusastetta koskevat tiedot vain yhden vai kummankin tämän
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun pääomamäärän
määritelmän perusteella. Jos laitokset muuttavat päätöstään siitä,
kumman vähimmäisomavaraisuusasteen ne julkistavat, muutok
sen jälkeen ensimmäisen julkistamisen yhteydessä on esitettävä
kaikkia muutosajankohtaan mennessä julkistettuja vähimmäiso
mavaraisuusasteita koskevien tietojen täsmäytys.

3.
Poiketen siitä, mitä 429 artiklan 2 kohdassa säädetään,
toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 päivän tammikuuta 2014
ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana antaa laitosten

2.
Toimivaltaisten viranomaisten luvalla 1 kohdan b alakoh
dassa tarkoitettu määrä voidaan korvata vaatimuksella, että lai
toksella on oltava omat varat, jotka ovat aina vähintään 80
prosenttia siitä omien varojen määrästä, joka laitokselta vaadit
taisiin 92 artiklan nojalla, jos riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärä lasketaan tilanteen mukaan kolmannen osan II osas
ton 2 luvun ja kolmannen osan III osaston 2 tai 3 luvun nojalla,
sen sijaan että se lasketaan tilanteen mukaan kolmannen osan II
osaston 3 luvun tai kolmannen osan III osaston 4 luvun nojalla.

3.
Luottolaitos voi soveltaa 2 kohtaa ainoastaan, jos se on
alkanut käyttää IRB-menetelmää tai kehittyneitä mittausmenetel
miä omien varojen vaatimustensa laskemiseen 1 päivänä tam
mikuuta 2010 tai sen jälkeen.

4.
Edellä 1 kohdan b alakohdan vaatimusten noudattaminen
perustuu omien varojen määrään, joka on sopeutettu vastaa
maan täysin direktiivin 93/6/ETY ja direktiivin 2000/12/EY,
sellaisina kuin ne ovat ennen 1 päivää tammikuuta 2007, ja
tämän asetuksen vaatimusten mukaisen omien varojen määrän
laskennan eroja, jotka johtuvat tämän asetuksen kolmannen
osan II osaston 3 luvun mukaisesta odotettujen ja odottamatto
mien tappioiden erillisestä käsittelystä.
(1) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.
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5.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat EPV:tä kuultuaan olla
soveltamatta 1 artiklan b alakohtaa laitoksiin edellyttäen, että
kaikki kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa esitetyt
sisäisten luottoluokitusten menetelmää koskevat vaatimukset tai
tilanteen mukaan kolmannen osan III osaston 4 luvussa esitetyt
kehittynyttä mittaamismenetelmää koskevat ehdot täyttyvät.
6.
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, onko
Basel I-lattian soveltamista asianmukaista jatkaa 31 päivän jou
lukuuta 2017 jälkeen sisäisiin malleihin sovellettavan pysäytys
mekanismin varmistamiseksi, kansainvälinen kehitys ja kansain
välisesti sovitut standardit huomioon ottaen. Kertomukseen si
sällytetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
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a) analyysi siitä, miten antolainaus pk-yrityksille on kehittynyt
ja millä edellytyksillä 4 kohdassa tarkoitetulla kaudella;

b) analyysi unionin k-yritysten tosiasiallisesta riskialttiudesta ko
konaisen suhdannekierron aikana;

c) tässä asetuksessa säädettyjen, pk-yrityksiin liittyvistä vastuista
johtuvaa luottoriskiä koskevien omien varojen vaatimusten
sekä a ja b alakohdan mukaisten analyysien tulosten välinen
johdonmukaisuus.

II OSASTO

501 artikla

KERTOMUKSET JA UUDELLEENTARKASTELUT

Pk-yrityksiin liittyvistä vastuista johtuvaa luottoriskiä
koskevien pääomavaatimusten vähentäminen

502 artikla

1.
Pk- yrityksiin liittyvistä vastuista johtuvaa luottoriskiä kos
kevat pääomavaatimukset on kerrottava kertoimella 0,7619.
2.

Tämän artiklan soveltamiseksi:

a) vastuu on luokiteltava kuuluvaksi joko vähittäissaamisten tai
yrityssaamisten tai kiinteistövakuudellisten vastuiden ryh
mään. Laiminlyötyjä vastuita ei oteta huomioon;
b) pk-yritykset määritellään mikroyritysten sekä pienten ja kes
kisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta
2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY (1) mu
kaisesti. Mainitun suosituksen liitteessä olevassa 2 artiklassa
luetelluista perusteista otetaan huomioon ainoastaan vuosilii
kevaihto;
c) määrä, jonka velallinen asiakas tai asiakaskokonaisuus ovat
yhteensä velkaa laitokselle tai emoyrityksille ja sen tytäryri
tyksille, mukaan lukien laiminlyödyt vastuut, mutta lukuun
ottamatta sellaisia saamisia tai ehdollisia saamisia, joiden va
kuudeksi on asetettu asuinkiinteistöjä, saa laitoksen hallussa
olevien tietojen mukaan olla enintään 1,5 miljoonaa euroa.
Laitoksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet näiden
tietojen saamiseksi.
3.
Laitokset ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille kolmen
kuukauden välein pk-yrityksiin liittyvien 2 kohdan mukaisesti
laskettujen vastuiden kokonaismäärän.
4.
Komissio laatii 2 päivään tammikuuta 2017 mennessä
kertomuksen siitä, miten tässä asetuksessa säädetyt omien varo
jen vaatimukset vaikuttavat antolainaukseen pk-yrityksille ja
luonnollisille henkilöille, ja toimittaa kertomuksen mahdollisine
lainsäädäntöehdotuksineen Euroopan parlamentille ja neuvostol
le.
5.
EPV antaa 4 kohtaa varten komissiolle kertomuksen seu
raavista:
(1) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pääomavaatimusten syklisyys
Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä EPV:n, EJRK:n ja jä
senvaltioiden kanssa ja EKP:tä kuultuaan, onko tällä asetuksella
kokonaisuutena tarkasteltuna ja direktiivillä 2013/36/EU tuntu
via vaikutuksia suhdannekiertoon, ja tämän tarkastelun perus
teella se pohtii, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä. EPV antaa
komissiolle 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä kertomuk
sen siitä, olisiko IRB-menetelmää käyttävien laitosten menetel
miä lähennettävä ja miten tämä olisi toteutettava, jotta omien
varojen vaatimusten vertailukelpoisuus lisääntyisi ja samalla lie
vennettäisiin myötäsyklisyyttä.

Tämän analyysin perusteella ja EKP:tä kuultuaan komissio laatii
joka toinen vuosi kertomuksen ja toimittaa sen Euroopan par
lamentille ja neuvostolle yhdessä mahdollisine lainsäädäntöeh
dotuksineen. Luottoa ottavien ja luottoa antavien tahojen panos
on otettava riittävällä tavalla huomioon kertomusta laadittaessa.

Komissio tarkastelee 33 artiklan 1 kohdan c alakohdan sovel
tamista ja laatii siitä kertomuksen, jonka se toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle mahdollisine lainsäädäntöehdotuksi
neen 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

Tarkastelussa on 33 artiklan 1 kohdan c alakohdan mahdollisen
poistamisen ja sen mahdollisen unionin tasolla soveltamisen
suhteen erityisesti varmistettava, että kaikissa jäsenvaltioissa on
käytössä riittävät suojatoimenpiteet rahoitusjärjestelmän vakau
den takaamiseksi.

503 artikla
Katettuihin

joukkolainoihin liittyvät
vaatimukset

omien

varojen

1.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014
EPV:tä kuultuaan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
mahdollisine ehdotuksineen siitä, ovatko 129 artiklassa säädetyt
riskipainot ja 336 artiklan 3 kohdassa säädetyt erityisriskiä kos
kevat omien varojen vaatimukset riittävät kaikille instrumenteil
le, joihin näitä käsittelyjä voidaan soveltaa, ja ovatko 129 artik
lan kriteerit asianmukaiset.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksessa ja ehdotuk
sissa on otettava huomioon

a) se, missä määrin katettuihin joukkolainoihin sovellettavissa
nykyisen sääntelyn pääomavaatimuksissa erotellaan riittävästi
vaihtelut katettujen joukkolainojen luottoluokassa ja niiden
vakuuksissa, mukaan luettuna erojen laajuus jäsenvaltioissa;
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505 artikla
Pitkän aikavälin rahoituksen uudelleentarkastelu
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisine eh
dotuksineen tämän asetuksen vaatimusten asianmukaisuudesta
ottaen huomioon tarve varmistaa, että talouden rahoitus on
kaikissa muodoissaan riittävän tasoista pitkällä aikavälillä, mu
kaan lukien keskeiset infrastruktuurihankkeet liikenteen, ener
gian ja viestinnän aloilla unionissa.
506 artikla

b) katettujen joukkolainojen markkinoiden läpinäkyvyys ja se,
missä määrin tämä helpottaa sijoittajien kokonaisvaltaista
sisäistä analyysia katettujen joukkolainojen luottoriskin ja
niiden vakuuksien osalta sekä omaisuuserien erottelua liik
keeseenlaskijan maksukyvyttömyystapauksissa, mukaan lu
kien tämän asetuksen 129 artiklan ja direktiivin 2009/65/EY
52 artiklan 4 kohdan mukaisesti taustalla olevan tiukan kan
sallisen lainsäädännön lieventävät vaikutukset katetun jouk
kolainan yleiseen luottoluokkaan ja sen vaikutukset sijoitta
jien tarvitsemaan läpinäkyvyyden tasoon; ja

c) se, missä määrin luottolaitoksen toteuttama katettujen jouk
kolainojen liikkeeseenlasku vaikuttaa luottoriskiin, joka koh
distuu liikkeelle laskevan laitoksen muihin velkojiin.

3.
Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä ja
EPV:tä kuultuaan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neu
vostolle siitä, onko luotot, joiden vakuutena on ilma-alus (ilmaaluspanttioikeudet), ja asuntolainat, joiden vakuutena on takaus
mutta ei rekisteröity kiinnitys, katsottava tietyin edellytyksin
129 artiklan mukaisesti hyväksyttäviksi omaisuuseriksi.

4.
Komissio tarkastelee viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2016 uudelleen 496 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen asian
mukaisuutta ja tarvittaessa sitä, onko asianmukaista ulottaa sa
manlainen kohtelu koskemaan kaikkia muita katettujen joukko
lainojen muotoja. Tarkastelun perusteella komissio voi tarvitta
essa delegoiduilla säädöksillä 462 artiklan mukaisesti tehdä
poikkeuksesta pysyvän tai tehdä säädösehdotuksia, joilla se ul
otetaan koskemaan muita katettujen joukkolainojen muotoja.

Luottoriski – maksukyvyttömyyden määrittely
EPV antaa komissiolle 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä
kertomuksen siitä, miten 178 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erääntyneiden päivien lukumäärän 90 korvaaminen
lukumäärällä 180 vaikuttaa riskipainotettujen vastuuerien yh
teismäärään, ja siitä, onko tämän säännöksen voimassaoloa asi
anmukaista jatkaa 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen.
Kertomuksen perusteella komissio voi tehdä lainsäädäntöehdo
tuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.
507 artikla
Suuret asiakasriskit
Komissio tarkastelee 400 artiklan 1 kohdan j alakohdan ja
400 artiklan 2 kohdan soveltamista ja laatii siitä kertomuksen,
jossa käsitellään myös sitä, onko 400 artiklan 2 kohdassa esi
tettyihin vapautuksiin sovellettava harkintavaltaa, ja toimittaa
kyseisen kertomuksen mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen
Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2015.
Edellä olevan 400 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen
kansallisen harkintavallan mahdollisen poistamisen ja sen mah
dollisen unionin tasolla soveltamisen suhteen arviossa otetaan
eritoten huomioon ryhmän riskinhallinnan tehokkuus, samalla
kun varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa, joihin joku ryh
mään kuuluva yksikkö on sijoittunut, on käytössä riittävät suo
jatoimenpiteet rahoitusjärjestelmän vakauden takaamiseksi.
508 artikla
Soveltamistaso
1.
Komissio tarkastelee ensimmäisen osan II osaston ja
113 artiklan 6 kohdan ja 7 kohdan soveltamista ja laatii siitä
kertomuksen, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille ja neu
vostolle mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen 31 päivään
joulukuuta 2014 mennessä.

504 artikla
Viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainst
rumentit
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 EPV:tä
kuultuaan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdolli
sine ehdotuksineen siitä, onko 31 artiklassa tarkoitettu käsittely
tarpeen muuttaa tai poistaa.

2.
Komissio laatii kertomuksen siitä, olisiko kuudennessa
osassa säädettyä maksuvalmiusvaatimusta sovellettava sijoitus
palveluyrityksiin ja miten tämä olisi toteutettava, ja toimittaa
EPV:tä kuultuaan tämän kertomuksen mahdollisine lainsäädän
töehdotuksineen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeis
tään 31 päivänä joulukuuta 2015.
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arvioiminen suhteessa likvidien varojen kokonaismäärään
testaten 60 prosentin kynnysarvoa ja ottaen huomioon kan
sainvälisen sääntelyn muutokset. Jos varat erääntyvät mak
settaviksi tai ne on vaadittaessa maksettava 30 kalenteripäi
vän kuluessa, niitä ei voida lukea tähän rajaan, ellei varoille
ole annettu sellaista vakuutta, joka muodostuu 416 artiklan
1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista varoista;

3.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
EPV:n ja EAMV:n kuulemisen ja toimivaltaisten viranomaisten
kanssa käytävien keskustelujen perusteella Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle kertomuksen, jossa se käsittelee asianmu
kaista järjestelmää sijoituspalveluyritysten ja 4 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa tarkoitettujen yritysten vakavaraisuusvalvon
taa varten. Kertomusta seuraa tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
509 artikla
Maksuvalmiusvaatimukset
1.
EPV seuraa ja arvioi 415 artiklan 1 kohdan mukaisesti
laadittuja kertomuksia eri valuutat ja eri liiketoimintamallit huo
mioon ottaen. EPV antaa EJRK:ta, muita kuin rahoitusalan lop
pukäyttäjiä, pankkialaa, toimivaltaisia viranomaisia ja EKPJ:tä
kuultuaan komissiolle vuosittain kertomuksen, ensimmäisen
kerran 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä, siitä, onko to
dennäköistä, että kuudennen osan II osaston ja liitteen III mu
kaisesti ilmoitettaviin eriin perustuvalla kuudennen osan yleisen
maksuvalmiusvaatimuksen määrityksellä, tarkasteltiinpa kritee
rejä sitten yksinään tai kumulatiivisesti, olisi olennaisen haitalli
nen vaikutus unioniin sijoittautuneiden laitosten liiketoimintaan
ja riskiprofiiliin tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja moitteet
tomaan toimintaan taikka talouteen ja vakaaseen pankkien an
tolainaukseen, painottaen erityisesti antolainausta pk-yrityksille
sekä ulkomaankaupan rahoitusta, virallisiin vientiluottovakuu
tusjärjestelmiin kuuluva luototus mukaan lukien.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on otet
tava asianmukaisesti huomioon markkinat ja kansainvälisen
sääntelyn muutokset sekä maksuvalmiusvaatimuksen vuorovai
kutus muiden tämän asetuksen mukaisten vakavaraisuusvaa
timusten, kuten 92 artiklan mukaisten riskipääomaosuuksien
ja vähimmäisomavaraisuusasteiden, kanssa.
Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan tilaisuus esittää
näkemyksensä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta kerto
muksesta.
2.
EPV arvioi 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessaan eri
tyisesti seuraavia:
a) säätäminen likviditeetin sisäänvirtausten arvoa rajoittavista
mekanismeista, erityisesti asianmukaisen sisäänvirtauksen
ylärajan ja sen soveltamisedellytysten määrittämiseksi, ottaen
huomioon erilaiset liiketoimintamallit, mukaan luettuna
pass through -rahoitus, myyntilaskurahoitus- ja esinevuok
raustoiminta, katetut joukkolainat, kiinnitykset, katettujen
joukkolainojen liikkeeseenlasku, sekä siitä, missä määrin
tätä ylärajaa olisi muutettava tai se olisi poistettava erityis
rahoituksen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi;
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d) säätäminen erityisistä alhaisemmista ulosvirtaustasoista ja/tai
korkeammista sisäänvirtaustasoista ryhmänsisäisten virtaus
ten osalta täsmentäen millä edellytyksillä tällaiset erityiset
sisään- tai ulosvirtaustasot olisivat perusteltuja vakavaraisuu
den kannalta, ja esittäen korkeatasoinen kuvaus menetelmis
tä, joissa käytetään objektiivisia kriteereitä ja parametrejä
tarkkojen sisään- ja ulosvirtaustasojen määrittämiseksi lai
toksen ja vastapuolen välillä, kun nämä eivät ole sijoittau
tuneet samaan jäsenvaltioon;

e) edellä 424 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisiin käyttämättö
miin sitoviin luottojärjestelyihin ja likviditeettisopimuksiin
sovellettavan tappioasteen kalibrointi. EPV testaa erityisesti
100 prosentin tappioasteen;

f)

edellä 411 artiklan 2 alakohdassa oleva vähittäistalletuksen
määrittely, erityisesti se, onko asianmukaista ottaa käyttöön
luonnollisten henkilöiden talletuksia koskeva kynnysarvo;

g) tarve ottaa käyttöön uusi vähittäistalletusluokka, jossa on
pienempi ulosvirtaus, ottaen huomioon tällaisten talletusten
erityispiirteet, jotka voivat oikeuttaa alhaisemman ulosvirta
ustason, ja kansainvälinen kehitys;

h) poikkeaminen vaatimuksista, jotka koskevat sellaisten likvi
dien varojen koostumusta, jotka laitoksella on oltava, jos
tietyssä valuutassa laitoksen yhteiset perustellut likvidien va
rojen tarpeet ylittävät kyseisten likvidien varojen saatavuu
den sekä edellytykset, joita kyseisiin poikkeuksiin olisi so
vellettava;

i)

Sharia-lain mukaisten rahoitustuotteiden määrittely vaihto
ehdoksi varoille, joita voidaan pitää 416 artiklassa tarkoitet
tuina likvideinä varoina, käytettäviksi Sharia-lain mukaisissa
pankeissa;

j)

b) kuudennen osan II osastossa, erityisesti 422 artiklan 7 koh
dassa ja 425 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sisäänvirta
usten ja ulosvirtausten kalibrointi;

stressiolosuhteiden määrittely, mukaan lukien periaatteet,
jotka koskevat likvidien varojen varannon käyttöä ja tarvit
tavia valvontatoimia, joiden rajoissa laitokset voisivat käyt
tää likvidejä varojaan likviditeetin ulosvirtausten kompensoi
miseksi, sekä vaatimusten noudattamatta jättämisen käsitte
lemistä.

c) säätää mekanismeista, joilla maksuvalmiusvaatimuksen kat
taminen rajoitetaan tiettyihin likvidien varojen luokkiin; eri
tyisesti 416 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoi
tettujen likvidien varojen asianmukaisen vähimmäisosuuden

k) 422 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vakiintu
neen liiketoimintasuhteen määritelmä muun kuin rahoitus
alan asiakkaan osalta;
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422 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitet
tuihin kirjeenvaihtajapankkipalveluihin tai perusarvopaperei
den välityspalveluihin sovellettavan ulosvirtaustason kalib
rointi;

m) mekanismit valtion takaamien joukkolainojen vapauttami
seksi uusista säännöksistä määräajaksi vähintään joulukuu
hun 2023 saakka. Kyseessä ovat joukkolainat, jotka on las
kettu liikkeeseen luottolaitosten hyväksi osana julkisia tuki
toimia, joilla on unionin hyväksyntä valtiontuelle, kuten
Irlannissa kansallisen omaisuudenhoitoviraston (National
Asset Management Agency, NAMA) tai Spanish Asset Ma
nagement Companyn liikkeeseen laskemat joukkovelkakirja
lainat, ongelmallisten erien poistamiseksi luottolaitosten ta
seesta varoina, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin
korkeat.
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c) läpinäkyvät hinnoittelua koskevat ja kaupankäynnin jälkeiset
tiedot;
d) kolmannen osan II osaston 2 luvussa tarkoitetut luottoluo
kat;
e) osoitettu hintavakaus;
f) keskimääräinen kaupankäynnin määrä ja yksittäisen kaupan
keskimääräinen koko;
g) osto- ja myyntitarjousten enimmäisero;
h) jäljellä oleva maturiteetti;
i) vähimmäiskiertonopeus.

3.
EPV antaa EAMV:ta ja EKP:tä kuultuaan komissiolle vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2013 kertomuksen 416 artik
lassa tarkoitetuista yhtenäisistä määritelmistä siirtokelpoisten va
rojen korkealle ja erittäin korkealle likvidiydelle ja luottoluokal
le, sekä asiaankuuluvista arvonleikkauksista niiden varojen osal
ta, joita pidetään 416 artiklassa tarkoitettuina likvideinä varoina,
lukuun ottamatta 416 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuja varoja.
Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan tilaisuus esittää
näkemyksensä kertomuksesta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa tarkas
tellaan myös
a) muita varojen luokkia, erityisesti asuntolainavakuudellisia ar
vopapereita, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat;
b) muita keskuspankkikelpoisten arvopapereiden tai lainojen
luokkia, esimerkiksi paikallisviranomaisten joukkolainoja ja
yritystodistuksia; ja
c) muita varoja, jotka eivät ole keskuspankkikelpoisia mutta
joilla käydään kauppaa, esimerkiksi kaupankäynnin kohteena
virallisesti hyväksytyssä pörssissä olevia osakkeita, kultaa,
merkittäviin indekseihin sisältyviä oman pääoman ehtoisia
rahoitusvälineitä, taattuja joukkovelkakirjalainoja, katettuja
joukkovelkakirjalainoja, yrityslainoja ja näihin omaisuuseriin
perustuvia varoja.

5.
Lisäksi EPV antaa viimeistään 31 päivänä tammikuuta
2014 kertomuksen seuraavista:
a) korkean ja erittäin korkean likvidiyden ja luottoluokan yhte
näiset määritelmät;
b) likvidien varojen määritelmästä aiheutuvat mahdolliset epä
toivotut seuraukset rahapoliittisten toimien toteuttamiseen ja
siihen, missä määrin
i) likvidien varojen luettelo, jota ei ole sidottu keskuspankin
hyväksyttyjen varojen luetteloon, voi kannustaa laitoksia
ilmoittamaan hyväksyttyjä varoja, jotka eivät sisälly jäl
leenrahoitusoperaatioiden likvidien varojen määritelmään;
ii) maksuvalmiussääntely voi estää laitoksia myöntämästä
tai ottamasta luottoa epävarmoilla rahamarkkinoilla ja
tämä voi johtaa eoniakoron kohdennuksen kyseenalaista
miseen rahapolitiikan täytäntöönpanossa;
iii) maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönotto voi vaikeuttaa
keskuspankkien pyrkimyksiä varmistaa hintojen vakaus
hyödyntämällä nykyisiä rahapoliittisia puitteita ja välinei
tä;
c) 417 artiklan b–f alakohdassa tarkoitettuja likvidejä varoja
koskevat operatiiviset vaatimukset kansainvälisen sääntelyn
kehityksen mukaisesti.
510 artikla

4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa tarkastel
laan, onko aiheellista sisällyttää ja missä määrin 416 artiklan
1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut valmiusluottojärjestelyt lik
videiksi varoiksi kansainvälisen kehityksen pohjalta ja euroop
palaiset erityispiirteet, kuten rahapolitiikan toteuttamistapa unio
nissa, huomioon ottaen.
EPV testaa erityisesti, voidaanko määritelmissä käyttää seuraavia
kriteerejä ja mikä olisi niiden asianmukainen taso:
a) varoilla käytävän kaupan vähimmäismäärä;
b) varojen liikkeessä oleva vähimmäismäärä;

Pysyvän varainhankinnan vaatimukset
1.
EPV antaa komissiolle 31 päivään joulukuuta 2015 men
nessä kertomuksen, joka perustuu kuudennen osan III osaston
mukaisesti ilmoitettaviin eriin, siitä, olisiko asianmukaista var
mistaa, että laitokset käyttävät vakaita rahoituslähteitä, ja miten
tämä olisi toteutettava, sekä arvioinnin vaikutuksesta unioniin
sijoittautuneiden laitosten liiketoimintaan ja riskiprofiiliin tai ra
hoitusmarkkinoihin taikka talouteen ja pankkien antolainauk
seen, erityisesti keskittyen antolainaukseen pk-yrityksille ja ulko
maankaupan rahoitukseen, mukaan lukien virallisiin vientiluot
tovakuutusjärjestelmiin kuuluva luototus ja pass through -rahoi
tusmallit sekä täsmärahoitetut kiinnitysluotot. Erityisesti EPV
analysoi vakaiden rahoituslähteiden vaikutusta erilaisten unionin
pankkitoimintamallien jälleenrahoitusjärjestelmiin.
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2.
EPV antaa komissiolle 31 päivään joulukuuta 2015 men
nessä kertomuksen, joka perustuu kuudennen osan III osaston
mukaisesti ilmoitettaviin eriin, ja 415 artiklan 3 kohdan a ala
kohdassa tarkoitettua yhtenäistä raportointimuotoa noudattaen
ja EJRK:ta kuultuaan menetelmistä, joiden avulla voidaan mää
rittää, minkä verran laitoksilla on käytettävissään ja minkä ver
ran ne tarvitsevat vakaata rahoitusta, sekä asianmukaisista yhte
näisistä määritelmistä tällaisen pysyvän varainhankinnan vaa
timuksen laskemiseksi; erityisesti tarkastellaan seuraavia:

a) edellä olevan 427 artiklan 1 kohdan mukaiset vakaisiin ra
hoituslähteisiin sovellettavat luokat ja painotukset;

b) 428 artiklan 1 kohdan mukaisten vakaitten rahoituslähteiden
vaatimuksen määrittämiseen sovellettavat luokat ja painotuk
set;

c) menetelmissä on tarjottava kannustimia ja tarvittaessa ehkäi
seviä toimia, jotta varmistetaan varojen, liiketoiminnan, sijoi
tusten ja laitosten vakaampi pitemmän aikavälin rahoitus;
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3.
EPV antaa 1 kohtaa varten komissiolle 31 päivään loka
kuuta 2016 mennessä kertomuksen, jossa tarkastellaan ainakin
seuraavaa:

a) onko tässä asetuksessa ja direktiivin 2013/36/EU 87 ja 98 ar
tiklassa säädetty vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva ke
hys asianmukainen väline ylivelkaantumisriskin poistamiseen
laitosten osalta asianmukaisesti ja tyydyttävässä määrin;

b) laitosten kokonaisriskiprofiileja kuvastavien liiketoimintamal
lien määrittely ja eriytettyjen vähimmäisomavaraisuusasteen
tasojen käyttöönotto kyseisiä liiketoimintamalleja varten;

c) pystytäänkö direktiivin 2013/36/EU 76 ja 87 artiklassa di
rektiivin 2013/36/EU 73 ja 97 artiklan mukaisesti säädetyillä
ylivelkaantumisriskin hallitsemista koskevilla vaatimuksilla
riittävästi varmistamaan, että laitokset hallitsevat tätä riskiä
moitteettomasti, ja jos ei pystytä, miten vaatimuksia on edel
leen parannettava, jotta näiden tavoitteiden saavuttaminen
varmistuu;

d) onko 429 artiklassa tarkoitettua laskentamenetelmää tarpeen
muuttaa, ja jos on, millä tavoin, jotta voidaan varmistaa, että
vähimmäisomavaraisuusastetta voidaan käyttää asianmukai
sena laitoksen ylivelkaantumisriskin indikaattorina;

d) EPV voi laatia erilaisia menetelmiä erityyppisille laitoksille.

3.
Komissio antaa tarvittaessa 31 päivään joulukuuta 2016
mennessä, ja ottaen huomioon 1–2 kohdassa tarkoitetut kerto
mukset sekä ottaen täysin huomioon unionin pankkialan mo
nimuotoisuuden, Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsää
däntöehdotuksen siitä, miten varmistetaan, että laitokset käyttä
vät vakaita rahoituslähteitä.

e) poikkeaako alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää käyt
täen määritetty liitteessä II lueteltujen sopimusten vastuuarvo
olennaisesti käyvän arvon menetelmällä määritetystä vastuu
arvosta laskettaessa vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden
kokonaismäärää;

f) olisiko vähimmäisomavaraisuusasteen pääoman määränä pa
rempi käyttää omia varoja vai ydinpääomaa (CET1), kun
tarkoituksena on selvittää ylivelkaantumisriski, ja mikä olisi
vähimmäisomavaraisuusasteen asianmukainen kalibrointi;

511 artikla
Velkaantuneisuus
1.
Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen tulosten
perusteella komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2016 men
nessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vä
himmäisomavaraisuusasteen vaikutuksesta ja toimivuudesta.

2.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus,
jossa ehdotetaan vähimmäisomavaraisuusasteen tasojen tarkoi
tuksenmukaisen lukumäärän käyttöönottoa erilaisia liiketoimin
tamalleja soveltavien laitosten noudatettavaksi, kyseisten tasojen
asianmukaista kalibrointia sekä mahdollisia tarvittavia mukau
tuksia 429 artiklassa tarkoitettuihin pääoman määrään ja vas
tuiden kokonaismäärään, yhdessä tarvittaessa mahdollisten asi
aankuuluvien joustotoimenpiteiden kanssa, mukaan lukien
458 artiklaan tarvittavat muutokset vähimmäisomavaraisuus
asteen sisällyttämiseksi kyseiseen artiklaan sisältyviin toimenpi
teisiin.

g) onko 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luot
tovasta-arvokerroin, jota sovelletaan käyttämättömiin luotto
järjestelyihin, jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruut
taa ilman irtisanomisaikaa, havaintojakson aikana kerätyn
näytön perusteella asianmukaisella tavalla varovainen;

h) ovatko 451 artiklassa tarkoitettujen erien julkistamisajat ja
-muoto sopivat;

i) mikä on asianmukainen vähimmäisomavaraisuusasteen taso
kullekin b alakohdan mukaisesti määritellylle liiketoiminta
mallille;

j) olisiko määriteltävä kullekin vähimmäisomavaraisuusasteen
tasolle vaihteluväli;
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k) edellyttääkö laitoksia koskevan vähimmäisomavaraisuusaste
vaatimuksen käyttöönotto muutoksia tässä asetuksessa sää
dettyihin vähimmäisomavaraisuusastetta koskeviin säännök
siin, ja jos edellyttää, mihin säännöksiin;
l) pienentääkö laitoksia koskevan vähimmäisomavaraisuusaste
vaatimuksen käyttöönotto tehokkaasti ylivelkaantumisriskiä
kyseisten laitosten osalta, ja jos pienentää, olisiko vähimmäi
somavaraisuusasteen tason oltava kaikille laitoksille sama vai
olisiko se määriteltävä riskiprofiilin ja liiketoimintamallin
sekä laitosten koon mukaan ja mitä lisäkalibrointeja tai mil
lainen siirtymäkausi tätä varten tarvittaisiin.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen on katettava
ainakin ajanjakso 1 päivästä tammikuuta 2014 30 päivään ke
säkuuta 2016, ja siinä on otettava huomioon ainakin seuraavat:
a) vaikutus, joka 429 artiklan mukaisesti määritetyn vähimmäi
somavaraisuusasteen asettamisella laitoksilta edellytettäväksi
vaatimukseksi on seuraaviin:
i) rahoitusmarkkinat yleisesti ja takaisinostotransaktioiden,
johdannaisten ja katettujen joukkolainojen markkinat
erityisesti;
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c) asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla sovellettavien tilinpää
tösstandardien, direktiivin 86/635/ETY nojalla sovellettavien
tilinpäätösstandardien ja muiden sovellettavien tilinpäätös
säännöstöjen sekä muiden asiaan kuuluvien tilinpäätössään
nöstöjen välisten erojen vaikutus vähimmäisomavaraisuus
asteiden vertailukelpoisuuteen.

512 artikla
Siirrettyyn luottoriskiin liittyvät vastuut
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viidennen osan
säännösten soveltamisesta ja toimivuudesta kansainvälisten
markkinoiden kehityksen huomioon ottaen.

513 artikla
Makrotason vakavaraisuutta koskevat säännöt
1.
Euroopan komissio tarkastelee kesäkuun 30 päivään 2014
mennessä EJRK:ta ja EPV:tä kuultuaan, ovatko tähän asetukseen
ja direktiiviin 2013/36/EU sisältyvät makrotason vakavaraisuutta
koskevat säännöt riittäviä sektoreilla, alueilla ja jäsenvaltioissa
esiintyvien järjestelmäriskien lieventämiseksi, mukaan lukien ar
viointi siitä,

ii) laitosten kyky sietää ulkoisia häiriötekijöitä;
iii) laitosten liiketoimintamallit ja taseen rakenteet; erityi
sesti vähäisen riskin liiketoiminta-alueilla, kuten julkis
ten kehityspankkien edistämisluotoissa, kunnille myön
nettävissä lainoissa, asuinkiinteistöjen rahoituksessa ja
muilla vähäisen riskin aloilla, joita säännellään kansallis
ella lainsäädännöllä;
iv) vastuiden siirtäminen yksiköihin, joihin vakavaraisuus
valvontaa ei sovelleta;
v) rahoitusmarkkinoiden innovointi, erityisesti luototusta
hyödyntävien instrumenttien kehittäminen;
vi) laitosten riskinottokäyttäytyminen;

a) ovatko tähän asetukseen ja direktiiviin 2013/36/EU sisältyvät
nykyiset makrotason vakauden välineet tehokkaita, toimivia
ja läpinäkyviä,

b) ovatko tähän asetukseen ja direktiiviin 2013/36/EU sisältyvi
en, samanlaisiin riskeihin kohdennettujen erilaisten makrota
son vakauden välineiden keskinäinen kattavuus ja mahdolli
set päällekkäisyyden asteet tarkoituksenmukaiset, ja ehdottaa
tarvittaessa uusia makrotason vakavaraisuutta koskevia sään
töjä.

c) millainen on vuorovaikutus järjestelmän kannalta merkittäviä
laitoksia koskevien kansainvälisesti sovittujen standardien ja
tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU säännösten välil
lä, ja ehdottaa tarvittaessa uusia sääntöjä näiden kansainväli
sesti sovittujen standardien huomioon ottamiseksi.

vii) selvitys- ja säilytystoiminta sekä keskusvastapuolena toi
miminen;
viii) vähimmäisomavaraisuusasteen pääoman määrän ja vas
tuiden kokonaismäärän syklisyys;
ix) pankkien antolainaus, erityisesti antolainaus pk-yrityksil
le, paikallisviranomaisille, aluehallinnoille, julkisyhtei
söille ja julkisoikeudellisille laitoksille sekä ulkomaan
kaupan rahoitukseen, virallisiin vientiluottovakuutusjär
jestelmiin kuuluva luototus mukaan lukien;
b) vähimmäisomavaraisuusasteen ja tässä asetuksessa määritet
tyjen riskiperusteisten omien varojen vaatimusten ja maksu
valmiusvaatimusten vaikutus toisiinsa;

2.
Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä
EJRK:n ja EPV:n kuulemisen perusteella Euroopan parlamentille
ja neuvostolle kertomuksen 1 kohdassa tarkoitetusta arvioin
nista ja toimittaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle lainsäädäntöehdotuksen.

514 artikla
Vastapuoliriski ja alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä
Komissio tarkastelee 275 artiklan soveltamista ja laatii siitä ker
tomuksen, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen 31 päivään joulu
kuuta 2016 mennessä.
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515 artikla
Seuranta ja arviointi
1.
EPV raportoi yhdessä EAMV:n kanssa tämän asetuksen
toiminnan ja asiaan liittyvien asetuksen (EU) N:o 648/2012 mu
kaisten velvoitteiden yhteensovittamisesta viimeistään 2 tammi
kuuta 2015 ja erityisesti keskusvastapuolena toimivien laitosten
osalta, jotta voidaan välttää johdannaistransaktioita koskevien
vaatimusten päällekkäisyyttä ja siten sääntelyriskin kasvattamista
ja toimivaltaisten viranomaisten suorittaman valvonnan lisäkus
tannuksia.
2.
EPV seuraa ja arvioi kolmannen osan II osaston 6 luvun 9
jaksossa vahvistettujen keskusvastapuoleen liittyvistä vastuista
aiheutuvien omien varojen vaatimuksia koskevien säännösten
soveltamista. EPV antaa komissiolle kertomuksen näiden sään
nösten vaikutuksesta ja tehokkuudesta 1 päivään tammikuuta
2015 mennessä.
3.
Komissio tarkastelee tämän asetuksen yhteensovittamista
asiaan liittyvien asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten vel
voitteiden kanssa ja kolmannen osan II osaston 6 luvun 9
jaksossa esitettyjä omien varojen vaatimuksia, ja se laatii tästä
kertomuksen mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen Euroopan
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2016 men
nessä.
516 artikla
Pitkän aikavälin rahoitus
Komissio antaa kertomuksen tämän asetuksen vaikutuksista kas
vua tukevaan infrastruktuuriin kohdistuvien pitkän aikavälin in
vestointien lisäämiseen 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä.
517 artikla
Hyväksyttävän pääoman määritelmä
Komissio tarkastelee toisen osan IV osaston ja neljännen osan
yhteydessä sovellettavan hyväksyttävän pääoman määritelmän
asianmukaisuutta ja laatii siitä kertomuksen, jonka se toimittaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisine lainsäädän
töehdotuksineen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
518 artikla
Niiden pääomainstrumenttien uudelleentarkastelu, joiden
kirjanpitoarvoa voidaan alentaa tai muuntaa elinkelvotto
muushetkellä
Komissio suorittaa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä arvi
oinnin ja laatii kertomuksen siitä, olisiko tähän asetukseen si
sällytettävä vaatimus, jonka mukaan ensisijaisten lisäpääomien
(AT1) tai toissijaisten pääomien (T2) instrumenttien kirjanpito
arvoa alennetaan, mikäli todetaan, että laitos ei ole enää elin
kelpoinen. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen, tarvitta
essa lainsäädäntöehdotuksineen, Euroopan parlamentille ja neu
vostolle.
519 artikla
Etuuspohjaisen

eläkerahaston varojen vähentäminen
ydinpääoman (CET1) eristä

EPV valmistelee 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä kerto
muksen siitä, onko tarkistettu IAS 19, yhdessä 36 artiklan e
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alakohdassa esitetyn nettoeläkevarojen vähentämisen ja nettoe
läkevastuiden muutosten kanssa johtanut laitosten omien varo
jen perusteettomaan volatiliteettiin.

Komissio valmistelee ottaen EPV:n kertomuksen huomioon
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä Euroopan parlamentille
ja neuvostolle kertomuksen ensimmäisessä kohdassa tarkoite
tusta asiasta, tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksineen sellaisen kä
sittelyn käyttöön ottamiseksi, jolla oikaistaan laitoksen etuus
pohjaisen eläkerahaston nettovarat tai nettoeläkevastuut omien
varojen laskentaa varten.

III OSASTO
MUUTOKSET

520 artikla
Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttaminen
Muutetaan asetus (EU) N:o 648/2012 seuraavasti:

1) Lisätään IV osastoon luku seuraavasti:

"4

LUKU

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tarkoitetut laskelmat ja
raportointi
50 a artikla
KCCP:n laskenta
1.
Sovellettaessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 575/2013 (*) 308 artiklaa ja kun keskusvastapuoli on
vastaanottanut mainitun asetuksen 301 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen, sen on laskettava tämän
artiklan 2 kohdan mukaisesti KCCP kaikille sopimuksille ja
liiketoimille, joiden osalta se harjoittaa selvitystoimintaa nii
den kaikkien määritysosapuoltensa puolesta, jotka kuuluvat
tietyn maksukyvyttömyysrahaston piiriin.

2.
Keskusvastapuolen on laskettava oletettu pääoma
(KCCP) seuraavasti:
X
maxfEBRMi – IMi – DF i ; 0g · RW · captial ratio
K CCP ¼
i

jossa

EBRMi

= vastuuarvo ennen riskin vähentä
mistä eli sama kuin keskusvastapuo
lella määritysosapuolen i osalta oleva
vastuuarvo, joka aiheutuu kaikista
kyseisen määritysosapuolen kanssa
toteutetuista sopimuksista ja liiketoi
mista, jotka on laskettu ottamatta
huomioon kyseisen määritysosapuo
len asettamaa vakuutta;
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IMi

= määritysosapuolen i keskusvastapuo
lelle asettama alkumarginaali;

DFi

= määritysosapuolen i ennakkoon ra
hastoitu osuus;

RW

= 20 prosentin riskipaino;

Vakavaraisuussuhde = %.
3.
Keskusvastapuolen on suoritettava 2 kohdassa edelly
tetty laskenta vähintään neljännesvuosittain tai useammin,
jos toimivaltaiset viranomaiset niin edellyttävät niiltä keskus
vastapuolen määritysosapuolilta, jotka ovat laitoksia.
4.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset, joissa määritetään 3 kohdan mukaisesti seuraavat:
a) 2 kohdassa täsmennetyn laskelman esittämisväli ja päivä
määrät;
b) tilanteet, joissa määritysosapuolena toimivan laitoksen
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että laskenta
esitetään ja raportointi tehdään useammin kuin a alakoh
dassa on tarkoitettu.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
50 b artikla
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b) asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamisalaan kuuluvien
laitosten osalta nettoutusryhmät ovat samat kuin maini
tun asetuksen kolmannen osan II osastossa;
c) laskiessaan a alakohdassa tarkoitettuja arvoja keskusvasta
puolen on vähennettävä vastuistaan määritysosapuoltensa
asettamat vakuudet, joita on tarkoituksenmukaisella ta
valla vähennetty käyttämällä valvojan määrittämiä vakio
arvon leikkauksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 224 ar
tiklassa täsmennetyn rahoitusvakuuksien kattavan mene
telmän mukaisesti;
d) keskusvastapuolen on laskettava arvopaperivakuudelliseen
rahoitustoimintaan liittyviin liiketoimiin liittyvä vastuunsa
määritysosapuolilleen asetuksen (EU) N:o 575/2013 223
ja 224 artiklassa täsmennetyn rahoitusvakuuksien katta
van menetelmän mukaisesti, johon kuuluu valvojan mää
rittämiä vakioarvon leikkauksia;
e) jos keskusvastapuolella on yhteen tai useampaan keskus
vastapuoleen liittyviä vastuita, sen on käsiteltävä tällaiset
vastuut ikään kuin ne olisivat määritysosapuoliin liittyviä
vastuita ja sisällytettävä näiltä keskusvastapuolilta saatu
mahdollinen vakuus tai saadut ennakkoon rahastoidut
osuudet KCCP:n laskentaan;
f) jos keskusvastapuolella on käytössä määritysosapuoltensa
kanssa sitovat sopimusjärjestelyt, joiden ansiosta se voi
käyttää osaa määritysosapuoliltaan saamastaan alkumargi
naalista tai koko alkumarginaalin ikään kuin kyseessä
olisivat ennakkoon rahastoidut osuudet, keskusvastapuo
len on pidettävä kyseistä alkumarginaalia ennakkoon ra
hastoituna osuutena 1 kohdan mukaista laskentaa varten,
eikä alkumarginaalina;

KCCP:n laskentaa koskevat yleiset säännöt
Edellä olevan 50 a artiklan 2 kohdassa edellytettyä laskentaa
varten sovelletaan seuraavaa:
a) keskusvastapuolen on laskettava niiden vastuiden arvo,
jotka sillä on määritysosapuoltensa osalta, seuraavasti:
i) vastuut, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o
575/2013 301 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa
luetelluista sopimuksista ja liiketoimista;
ii) asetuksen (EU) N:o 575/2013 301 artiklan 1 kohdan
b, c ja e alakohdassa luetelluista sopimuksista ja lii
ketoimista aiheutuvien vastuiden osalta sen on lasket
tava nämä kyseisen asetuksen 223 artiklassa täsmen
netyn rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mu
kaisesti, johon kuuluu 223 ja 224 artiklassa täsmen
nettyjä valvojan määrittämiä vakioarvon leikkauksia.
Kyseisen asetuksen 285 artiklan 3 kohdan a alakoh
dassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta;
iii) liiketoimista, joita ei ole lueteltu asetuksen (EU) N:o
575/2013 301 artiklan 1 kohdassa ja joihin liittyy
vain selvitysriski, aiheutuvien vastuiden osalta sen
on laskettava nämä kyseisen asetuksen kolmannen
osan V osaston mukaisesti;

g) käyvän arvon menetelmää soveltaessaan keskusvastapuo
len on korvattava asetuksen (EU) N:o 575/2013 298 ar
tiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa esitetty kaava
seuraavasti:
PCEred ¼ 0:15 · PCEgross þ 0:85 · NGR · PCEgross ;
jossa NGR:n osoittaja lasketaan asetuksen (EU) N:o
575/2013 274 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja juuri
ennen vaihtelumarginaalin tosiasiallista vaihtumista erään
tymisajanjakson lopussa ja jossa nimittäjänä on bruttojäl
leenhankinta-arvo;
h) asetuksen (EU) N:o 575/2013 274 artiklassa esitettyä
käyvän arvon menetelmää soveltaessaan keskusvastapuo
len on korvattava mainitun asetuksen 298 artiklan 1
kohdan c alakohdan ii alakohdassa esitetty kaava seuraa
vasti:

PCEred ¼ 0:15 · PCEgross þ 0:85 · NGR · PCEgross
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osoittaja lasketaan mainitun asetuksen
kohdan mukaisesti ja juuri ennen vaihte
tosiasiallista vaihtumista erääntymisajan
ja jossa nimittäjänä on bruttojälleenhan
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sen yhden tai useamman määritysosapuolen maksukyvyt
tömyydestä, ennen kuin se käyttää muiden määritysosa
puolten maksukyvyttömyysrahastoon rahastoimia osuuk
sia (DFCCP);
d) sen määritysosapuolten lukumäärä (N);

i) jos keskusvastapuoli ei pysty laskemaan asetuksen (EU)
N:o 575/2013 298 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii
alakohdassa esitettyä NGR:n arvoa, sen on:
i) ilmoitettava niille määritysosapuolilleen, jotka ovat lai
toksia, ja niiden toimivaltaisille viranomaisille, ettei se
pysty laskemaan NGR:ää, ja lisäksi perustelut sille,
miksi laskemista ei voida suorittaa;
ii) se voi kolmen kuukauden ajan käyttää NGR:n arvona
0,3:a laskeakseen g alakohdassa täsmennetyn PCEredarvon;
j) jos keskusvastapuoli ei i alakohdan ii alakohdassa täsmen
netyn ajanjakson päätyttyä edelleenkään pysty laskemaan
NGR:n arvoa, sen on toimittava seuraavasti:
i) lopetettava KCCP:n laskenta;
ii) ilmoitettava niille määritysosapuolilleen, jotka ovat lai
toksia, ja niiden toimivaltaisille viranomaisille, että se
on lopettanut KCCP:n laskennan;
k) laskeakseen optioiden ja swaptioiden tulevaisuuden po
tentiaalisen vastapuoliriskin asetuksen (EU) N:o 575/2013
274 artiklassa täsmennetyn käyvän arvon menetelmän
mukaisesti keskusvastapuolen on kerrottava sopimuksen
nimellismäärä option deltan absoluuttisella arvolla
(ðδV=δpÞ, kuten mainitun asetuksen 280 artiklan 1 koh
dan a alakohdassa esitetään;
l) jos keskusvastapuolella on useampi kuin yksi maksuky
vyttömyysrahasto, sen on suoritettava 50 a artiklan 2
kohdassa esitetty laskeminen kunkin maksukyvyttömyys
rahaston osalta erikseen.
50 c artikla

e) 50 d artiklassa esitetty keskittymäkerroin (β);
f) kaikkien sopimuksessa sidottujen osuuksien summa
(ðDF cCM Þ.
Kun keskusvastapuolella on useampi kuin yksi maksuky
vyttömyysrahasto, sen on raportoitava ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetut tiedot kunkin maksukyvyttömyysra
haston osalta erikseen.
2.
Keskusvastapuolen on ilmoitettava tiedot niille määrity
sosapuolilleen, jotka ovat laitoksia, vähintään neljännesvuo
sittain tai useammin, jos näiden määritysosapuolten toimi
valtaiset viranomaiset niin edellyttävät.
3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset, joissa määritetään seuraavat seikat:
a) yhdenmukainen malli 1 kohdassa määritettyä raportointia
varten;
b) 2 kohdassa täsmennetyn raportoinnin esittämisväli ja päi
vämäärät;
c) tilanteet, joissa määritysosapuolena toimivan laitoksen
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että rapor
tointi tehdään useammin kuin b alakohdassa tarkoitetaan.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

Tietojen raportoiminen

50 d artikla

1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 308 artiklan soveltami
seksi keskusvastapuolen on raportoitava seuraavat tiedot
niille määritysosapuolilleen, jotka ovat laitoksia, ja niiden
toimivaltaisille viranomaisille:

Tiettyjen tietojen, jotka keskusvastapuolen on määrä
raportoida, laskenta

a) oletettu pääoma (KCCP);
b) ennakkoon rahastoitujen osuuksien summa (DFCM);
c) se ennakkoon rahastoitujen taloudellisten resurssien mää
rä, jonka sen – lainsäädännön nojalla tai määritysosapu
oltensa kanssa tekemiensä sopimusjärjestelyjen perusteella
– edellytetään käyttävän kattamaan tappiot, jotka johtuvat

Sovellettaessa 50 c artiklaa sovelletaan seuraavia:
a) jos keskusvastapuolen säännöissä määrätään, että keskus
vastapuolen on käytettävä osa taloudellisista resursseis
taan tai ne kokonaisuudessaan samanaikaisesti sen mää
ritysosapuolten ennakkoon rahastoitujen osuuksien
kanssa tavalla, joka tekee kyseisistä varoista selvityspuolen
ennakkoon rahastoituja osuuksia vastaavia siltä osin, mi
ten ne kattavat tappiot, joita keskusvastapuolelle aiheutuu
yhden tai useamman sen määritysosapuolen maksukyvyt
tömyydestä, keskusvastapuolen on lisättävä vastaavat
määrät näitä resursseja kokonaismäärään DFCM:
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b) jos keskusvastapuolen säännöissä määrätään, että keskus
vastapuolen on käytettävä osa taloudellisista resursseis
taan tai ne kokonaisuudessaan kattamaan tappionsa, jotka
johtuvat yhden tai useamman sen määritysosapuolen
maksukyvyttömyydestä, sen jälkeen kun sen maksukyvyt
tömyysrahaston varat ovat loppuneet mutta ennen kuin
se pyytää määritysosapuoliltaan sopimuksessa sidottuja
osuuksia, keskusvastapuolen on lisättävä vastaava näiden
taloudellisten lisäresurssien määrä (ðDF aCCP Þ ennakkoon
rahastoitujen osuuksien kokonaismäärään (DF):
DF ¼ DF CCP þ DF CM þ DF aCCP .

c) Keskusvastapuolen on laskettava keskittymäkerroin (β)
seuraavan kaavan mukaisesti:

β¼
jossa

PCEred;1 þ PCEred;2
P
i PCEred;i

PCEred,i

= keskusvastapuolen määritysosapuolen i
kanssa tekemien kaikkien sopimusten ja lii
ketoimien potentiaalisen tulevan luottoris
kin alennettu määrä;

PCEred,1

= keskusvastapuolen määritysosapuolen, jonka
PCEred PCEred-arvo on suurin, kanssa teke
mien kaikkien sopimusten ja liiketoimien
potentiaalisen tulevan luottoriskin alennettu
määrä;

PCEred,2

= keskusvastapuolen määritysosapuolen, jonka
PCEred -arvo on toiseksi suurin, kanssa te
kemien kaikkien sopimusten ja liiketoimien
potentiaalisen tulevan luottoriskin alennettu
määrä.

___________
(*) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.";

2) Kumotaan 11 artiklan 15 kohdan b alakohta.
3) Lisätään 89 artiklaan kohta seuraavasti:
"5 a.
Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun
viimeisin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan lopussa tarkoi
tetuista yhdestätoista teknisestä sääntelystandardista tulee
voimaan, tai kun tehdään 14 artiklan mukainen päätös toi
miluvan myöntämisestä keskusvastapuolelle, sen mukaan
kumpi ajankohta on aikaisempi, kyseisen keskusvastapuolen
on sovellettava tämän kohdan kolmannessa alakohdassa yk
silöityä käsittelyä.
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Siihen asti, kun on kulunut 15 kuukautta siitä, kun viimeisin
3 kohdan toisen alakohdan lopussa tarkoitetuista yhdestä
toista teknisestä sääntelystandardista tulee voimaan, tai kun
tehdään 25 artiklan mukainen päätös keskusvastapuolen
tunnustamisesta, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisem
pi, kyseisen keskusvastapuolen on sovellettava tämän kohdan
kolmannessa alakohdassa yksilöityä käsittelyä.
Jos keskusvastapuolella ei ole maksukyvyttömyysrahastoa
eikä sellaista sitovaa järjestelyä määritysosapuoltensa kanssa,
jonka ansiosta se voi käyttää määritysosapuoliltaan saamansa
alkumarginaalin tai osan siitä ennakkoon rahastoitujen
osuuksien tapaan, keskusvastapuolen on sisällytettävä 50 c
artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittamiinsa tietoihin mää
ritysosapuoliltaan saamiensa alkumarginaalien kokonais
määrä (IM).
Tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan määräai
koja voidaan pidentää kuudella kuukaudella, jos komissio
on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen."
YHDESTOISTA OSA
LOPPUSÄÄNNÖKSET
521 artikla
Voimaantulo ja soveltamispäivämäärä
1.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014
lukuun ottamatta seuraavia:
a) 8 artiklan 3 kohtaa, 20 artiklaa ja 451 artiklan 1 kohtaa,
joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015;
b) 413 artiklan 1 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammi
kuuta 2016;
c) tämän asetuksen säännöksiä, joissa vaaditaan, että EPV toi
mittaa komissiolle teknisten sääntelystandardien luonnokset,
sekä tämän asetuksen säännöksiä, joissa komissiolle siirre
tään valta antaa delegoituja tai täytäntöönpanosäädöksiä, so
velletaan 31 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. SHATTER
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LIITE I
Taseen ulkopuolisten erien luokitus
1. Korkea riski:
a) luoton korvaavat takaukset (esim. takaukset luottojärjestelyjen maksamiseksi hyvin);
b) luottojohdannaiset;
c) tunnusteet;
d) siirrot vekseleissä, joissa ei ole toisen laitoksen nimeä;
e) liiketoimet takaisinostovelvollisuuksin (esim. factoring, järjestelyt alennuksen myöntämiseksi laskun loppusummas
ta);
f) peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset;
g) termiiniostosopimuksilla ostetut omaisuuserät;
h) talletuksentekosopimukset ("forward deposits");
i) osittain maksettujen osakkeiden ja arvopapereiden maksamaton osa;
j) direktiivin 86/635/ETY 12 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut omaisuuserien myynti- ja takaisinostosopimukset,
k) muut korkean riskin erät.
2. Keskimääräinen riski:
a) kaupan rahoitukseen liittyvät taseen ulkopuoliset erät eli myönnetyt tai annetut remburssit (ks. myös "keskimää
räinen/alhainen riski");
b) muut taseen ulkopuoliset erät:
i) laivaustakuut, tullin- ja veronmaksusitoumukset;
ii) käyttämättömät luottojärjestelyt (sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta, takausten an
tamisesta tai tunnustejärjestelyt), joiden alkuperäinen maturiteetti on pidempi kuin yksi vuosi;
iii) velkasitoumusten liikkeeseenlaskujärjestelyt (NIF) ja jatkuvat luoton merkintäjärjestelyt (RUF);
iv) muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan keskimääräinen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu EPV:lle.
3. Keskimääräinen/alhainen riski:
a) kaupan rahoitukseen liittyvät taseen ulkopuoliset erät:
i) remburssit, joissa lähetys on vakuutena, ja muut toteutuessaan itsestään kuittaantuvat liiketoimet;
ii) takuusitoumukset (mukaan lukien tarjous- ja suoritustakuut sekä niihin liittyvät ennakkomaksut ja sopimusva
kuudet) ja takaukset, jotka eivät ole luottoa korvaavia;
iii) peruuttamattomat valmiusmaksusitoumukset, jotka eivät ole luottoa korvaavia;
b) muut taseen ulkopuoliset erät:
i) käyttämättömät luottojärjestelyt, joihin kuuluvat sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta,
takausten antamisesta tai tunnustejärjestelyt ja joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi ja joita ei
voi milloin tahansa ehdoitta peruuttaa ilman irtisanomisaikaa tai jotka eivät peruunnu automaattisesti lainaajan
luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi;
ii) muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan keskimääräinen/alhainen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu EPV:lle.
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4. Alhainen riski:
a) Käyttämättömät luottojärjestelyt, joihin kuuluvat sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta,
takausten antamisesta tai tunnustejärjestelyt ja jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa ilman irtisanomis
aikaa tai jotka peruuntuvat automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi. Vähittäisasiakkaiden
kanssa tehtyjä limiitillisiä luottosopimuksia voidaan pitää ehdoitta peruutettavissa olevina, jos laitokset saavat
sopimuksen ehtojen mukaan peruuttaa ne kuluttajansuojalainsäädännön ja muun asiaan liittyvän lainsäädännön
allimassa enimmäislaajuudessa;
b) käyttämättömät luottojärjestelyt hankinta- ja suoritustakauksille, jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa
ilman irtisanomisaikaa tai jotka peruuntuvat automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi; ja
c) muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan alhainen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu EPV:lle.

27.6.2013

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE II
Johdannaisten lajit
1. Korkosopimukset
a) yhden valuutan käsittävät koronvaihtosopimukset,
b) viitekoron vaihtosopimukset (basis swaps),
c) korkotermiinit,
d) korkofutuurit,
e) ostetut korko-optiot;
f) muut samanluonteiset sopimukset.
2. Valuuttakurssisopimukset ja kultaa koskevat sopimukset
a) valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset,
b) valuuttatermiinisopimukset,
c) valuuttafutuurit
d) ostetut valuuttaoptiot,
e) muut samanluonteiset sopimukset,
f) a–e alakohdan luonteiset kultaa koskevat sopimukset.
3. Tämän liitteen 1 kohdan a–e alakohdassa ja 2 kohdan a–d alakohdassa mainittujen sopimusten luonteiset muita
kohde-etuuksia ja indeksejä koskevat sopimukset. Tämä käsittää vähintään kaikki direktiivin 2004/39/EY liitteessä I
olevan C osan 4–7, 9 ja 10 kohdassa yksilöidyt välineet, jotka eivät muutoin sisälly tämän liitteen 1 tai 2 kohtaan.
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LIITE III
Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia
1. Käteisvarat.
2. Keskuspankkisaamiset siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana.
3. Siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse saatavista valtioilta, keskuspankeilta, muiden kuin keskushallinnon julkis
yhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta,
Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoi
tusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamista saatavis
ta, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
a) niihin sovelletaan kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla 0 prosentin riskipainoa;
b) ne eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja.
4. Muut kuin 3 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa
valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja
maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin
toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa.
5. Siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse saatavista valtioilta, keskuspankeilta, muiden kuin keskushallinnon julkis
yhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta,
tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamista saatavista, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
a) niihin sovelletaan kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla 20 prosentin riskipainoa;
b) ne eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja.
6. Muut kuin 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla
sovelletaan 20 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan
luottoluokkaan ja jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:
a) niissä ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen
sidoksissa olevilta yhteisöiltä;
b) ne ovat joukkolainoja, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä;
c) ne ovat direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja joukkolainoja, joita ei tarkoiteta tämän
kohdan b alakohdassa.
7. Muut kuin 3–5 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla
sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan
luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta
tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä.
8. Muut kuin 3–7 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat joihin kolmannen osan II
osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan
sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti.
9. Rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden
järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois.
10. Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuk
sen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien
laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän
rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään.
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11. Pörssilistattuihin keskusvastapuolessa määritetyt oman pääoman ehtoiset osakkeet, jotka ovat osa keskeistä osakein
deksiä, jotka on ilmoitettu jäsenvaltion kotimaan valuutan määräisinä ja joita laitos tai jokin siihen sidoksissa oleva
yhteisö ei ole laskenut liikkeeseen.
12. Virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva allokoitu kulta.
Kaikkien erien, lukuun ottamatta 1, 2 ja 9 kohdassa tarkoitettuja eriä, on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
a) niillä käydään kauppaa yksinkertaisten takaisinostosopimusten tai käteisen markkinoilla, joilla keskittyminen on
vähäistä;
b) ne ovat osoittautuneet luotettavaksi likviditeetin lähteeksi joko takaisinostosopimuksen tai myynnin kautta myös
stressikausien markkinaolosuhteissa;
c) ne ovat kiinnittämättömiä.
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LIITE IV
Vastaavuustaulukko
Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

Direktiivi 2006/49/EY

1 artikla
2 artikla
3 artikla
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

4 artiklan 1 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

3 artiklan 1 kohdan p alakohta

4 artiklan 1 kohdan 5–7 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 8 alakohta

4 artiklan 18 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 9–12 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 13 alakohta

4 artiklan 41 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 14 alakohta

4 artiklan 42 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 15 alakohta

4 artiklan 12 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 16 alakohta

4 artiklan 13 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 17 alakohta

4 artiklan 3 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 18 alakohta

4 artiklan 21 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 19 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 20 alakohta

4 artiklan 19 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 21 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 22 alakohta

4 artiklan 20 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 23 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 24 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 25 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 26 alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta
4 artiklan 5 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 27 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 28 alakohta

4 artiklan 14 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 29 alakohta

4 artiklan 16 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 30 alakohta

4 artiklan 15 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 31 alakohta

4 artiklan 17 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 32–34 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 35 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 36 alakohta

4 artiklan 10 alakohta
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Direktiivi 2006/48/EY

4 artiklan 1 kohdan 37 alakohta

4 artiklan 9 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 38 alakohta

4 artiklan 46 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 39 alakohta

4 artiklan 45 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 40 alakohta

4 artiklan 4 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 41 alakohta

4 artiklan 48 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 42 alakohta

4 artiklan 2 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 43 alakohta

4 artiklan 7 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 44 alakohta

4 artiklan 8 alakohta

L 176/301

Direktiivi 2006/49/EY

4 artiklan 1 kohdan 45 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 46 alakohta

4 artiklan 23 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 47–49 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 50 alakohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohta

4 artiklan 1 kohdan 51 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 52 alakohta

4 artiklan 22 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 53 alakohta

4 artiklan 24 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 54 alakohta

4 artiklan 25 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 55 alakohta

4 artiklan 27 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 56 alakohta

4 artiklan 28 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 57 alakohta

4 artiklan 30 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 58 alakohta

4 artiklan 31 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 59 alakohta

4 artiklan 32 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 60 alakohta

4 artiklan 35 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 61 alakohta

4 artiklan 36 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 62 alakohta

4 artiklan 40 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 63 alakohta

4 artiklan 40 a alakohta

4 artiklan 1 kohdan 64 alakohta

4 artiklan 40 b alakohta

4 artiklan 1 kohdan 65 alakohta

4 artiklan 43 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 66 alakohta

4 artiklan 44 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 67 alakohta

4 artiklan 39 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 68–71 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 72 alakohta

4 artiklan 47 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 73 alakohta

4 artiklan 49 alakohta

4 artiklan 1 kohdan 74–81 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 82 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 83 alakohta

3 artiklan 1 kohdan m alakohta
4 artiklan 33 alakohta
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4 artiklan 1 kohdan 84–91 alakohta
3 artiklan 1 kohdan i alakohta

4 artiklan 1 kohdan 92 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 93–117 alakohta
4 artiklan 1 kohdan 118 alakohta

3 artiklan 1 kohdan r alakohta

4 artiklan 1 kohdan 119–128 alakoh
ta
4 artiklan 2 kohta
4 artiklan 3 kohta
5 artikla
6 artiklan 1 kohta

68 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

68 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

68 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta
6 artiklan 5 kohta
7 artiklan 1 kohta

69 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

69 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

69 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta
8 artiklan 2 kohta
8 artiklan 3 kohta
9 artiklan 1 kohta

70 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

70 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

70 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta
11 artiklan 1 kohta

71 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

71 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta
11 artiklan 4 kohta

3 artiklan 2 kohta

11 artiklan 5 kohta
12 artikla
13 artiklan 1 kohta

72 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

72 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

72 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta
14 artiklan 1 kohta
14 artiklan 2 kohta

73 artiklan 3 kohta
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Direktiivi 2006/49/EY

14 artiklan 3 kohta
22 artikla

15 artikla
16 artikla

23 artikla

17 artiklan 1 kohta
17 artiklan 2 kohta
17 artiklan 3 kohta
18 artiklan 1 kohta

133 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

18 artiklan 2 kohta

133 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

18 artiklan 3 kohta

133 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

18 artiklan 4 kohta

133 artiklan 2 kohta

18 artiklan 5 kohta

133 artiklan 3 kohta

18 artiklan 6 kohta

134 artiklan 1 kohta

18 artiklan 7 kohta
18 artiklan 8 kohta

134 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

73 artiklan 1 kohdan b alakohta

19 artiklan 2 kohta

73 artiklan 1 kohta

19 artiklan 3 kohta

73 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

20 artiklan 1 kohta

105 artiklan 3 kohta, 129 artiklan 2
kohta ja liite X, 3 osa, 30 ja 31 kohta

20 artiklan 2 kohta

129 artiklan 2 kohdan 3 alakohta

20 artiklan 3 kohta

129 artiklan 2 kohdan 4 alakohta

20 artiklan 4 kohta

129 artiklan 2 kohdan 5 alakohta

20 artiklan 5 kohta
20 artiklan 6 kohta

84 artiklan 2 kohta

20 artiklan 7 kohta

129 artiklan 2 kohdan 6 alakohta

20 artiklan 8 kohta

129 artiklan 2 kohdan 7 ja 8 alakohta

21 artiklan 1 kohta
21 artiklan 2 kohta
21 artiklan 3 kohta
21 artiklan 4 kohta
22 artikla

73 artiklan 2 kohta
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

23 artikla
24 artikla

74 artiklan 1 kohta

25 artikla
26 artiklan 1 kohta

57 artiklan a kohta
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26 artiklan 1 kohdan a alakohta

57 artiklan a kohta

26 artiklan 1 kohdan b alakohta

57 artiklan a kohta

26 artiklan 1 kohdan c alakohta

57 artiklan b kohta

26 artiklan 1 kohdan d alakohta
26 artiklan 1 kohdan e alakohta

57 artiklan b kohta

26 artiklan 1 kohdan f alakohta

57 artiklan c kohta

26 artiklan 1 kohdan ensimmäinen
alakohta

61 artiklan 2 alakohta

26 artiklan 2 kohdan a alakohta

57 artiklan 2, 3 ja 4 alakohta

26 artiklan 2 kohdan b alakohta

57 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

26 artiklan 3 kohta
26 artiklan 4 kohta
27 artikla
28 artiklan 1 kohdan a alakohta
28 artiklan 1 kohdan b alakohta

57 artiklan a kohta

28 artiklan 1 kohdan c alakohta

57 artiklan a kohta

28 artiklan 1 kohdan d alakohta
28 artiklan 1 kohdan e alakohta
28 artiklan 1 kohdan f alakohta
28 artiklan 1 kohdan g alakohta
28 artiklan 1 kohdan h alakohta
28 artiklan 1 kohdan i alakohta

57 artiklan a kohta

28 artiklan 1 kohdan j alakohta

57 artiklan a kohta

28 artiklan 1 kohdan k alakohta
28 artiklan 1 kohdan l alakohta
28 artiklan 1 kohdan m alakohta
28 artiklan 2 kohta
28 artiklan 3 kohta
28 artiklan 4 kohta
28 artiklan 5 kohta
29 artikla
30 artikla
31 artikla
32 artiklan 1 kohdan a alakohta
32 artiklan 1 kohdan b alakohta
32 artiklan 2 kohta

57 artiklan 4 alakohta
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33 artiklan 1 kohdan a alakohta

64 artiklan 4 kohta

33 artiklan 1 kohdan b alakohta

64 artiklan 4 kohta

33 artiklan 1 kohdan c alakohta
33 artiklan 2 kohta
33 artiklan 3 kohdan a alakohta
33 artiklan 3 kohdan b alakohta
33 artiklan 3 kohdan c alakohta
33 artiklan 3 kohdan d alakohta
33 artiklan 4 kohta
34 artikla

64 artiklan 5 kohta

35 artikla
36 artiklan 1 kohdan a alakohta

57 artiklan k kohta

36 artiklan 1 kohdan b alakohta

57 artiklan j kohta

36 artiklan 1 kohdan c alakohta
36 artiklan 1 kohdan d alakohta

57 artiklan q kohta

36 artiklan 1 kohdan e alakohta
36 artiklan 1 kohdan f alakohta

57 artiklan i kohta

36 artiklan 1 kohdan g alakohta
36 artiklan 1 kohdan h alakohta

57 artiklan n kohta

36 artiklan 1 kohdan i alakohta

57 artiklan m kohta

36 artiklan 1 kohdan j alakohta

66 artiklan 2 kohta

36 artiklan 1 kohdan k alakohdan i
alakohta
36 artiklan 1 kohdan k alakohdan ii
alakohta

57 artiklan r kohta

36 artiklan 1 kohdan k alakohdan iii
alakohta
36 artiklan 1 kohdan k alakohdan iv
alakohta
36 artiklan 1 kohdan k alakohdan v
alakohta
36 artiklan 1 kohdan l alakohta
36 artiklan 2 kohta
36 artiklan 3 kohta
37 artikla
38 artikla
39 artikla
40 artikla
41 artikla
42 artikla

61 artiklan 2 alakohta
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43 artikla
44 artikla
45 artikla
46 artikla
47 artikla
48 artikla
49 artiklan 1 kohta

59 artikla

49 artiklan 2 kohta

60 artikla

49 artiklan 3 kohta
49 artiklan 4 kohta
49 artiklan 5 kohta
49 artiklan 6 kohta
50 artikla

66 artikla, 57 artiklan c a kohta, 63 a
artikla

51 artikla

66 artikla, 57 artiklan c a kohta, 63 a
artikla

52 artikla

63 a artikla

53 artikla
54 artikla
55 artikla
56 artikla
57 artikla
58 artikla
59 artikla
60 artikla
61 artikla

66 artikla, 57 artiklan c a kohta, 63 a
artikla

62 artiklan a kohta

64 artiklan 3 kohta

62 artiklan b kohta
62 artiklan c kohta
62 artiklan d kohta

63 artiklan 3 kohta

63 artikla

63 artiklan 1 kohta, 63 artiklan 2
kohta, 64 artiklan 3 kohta

64 artikla

64 artiklan 3 kohdan c alakohta

65 artikla
66 artikla

57 artikla, 66 artiklan 2 kohta

67 artikla

57 artikla, 66 artiklan 2 kohta

68 artikla
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69 artikla

57 artikla, 66 artiklan 2 kohta

70 artikla

57 artikla, 66 artiklan 2 kohta

71 artikla

66 artikla, 57 artiklan c a kohta, 63 a
artikla

72 artikla

57 artikla, 66 artikla
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Direktiivi 2006/49/EY

73 artikla
74 artikla
75 artikla
76 artikla
77 artikla

63 a artiklan 2 kohta

78 artiklan 1 kohta

63 a artiklan 2 kohta

78 artiklan 2 kohta
78 artiklan 3 kohta
78 artiklan 4 kohta

63 a artiklan 2 kohdan 4 alakohta

78 artiklan 5 kohta
79 artikla

58 artikla

80 artikla
81 artikla

65 artikla

82 artikla

65 artikla

83 artikla
84 artikla

65 artikla

85 artikla

65 artikla

86 artikla

65 artikla

87 artikla

65 artikla

88 artikla

65 artikla

89 artikla

120 artikla

90 artikla

122 artikla

91 artikla

121 artikla

92 artikla

66 artikla, 75 artikla

93 artiklan 1–4 kohta

10 artiklan 1–4 kohta

93 artiklan 5 kohta
94 artikla

18 artiklan 2–4 kohta

95 artikla
96 artikla
97 artikla
98 artikla

24 artikla

L 176/308

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

99 artiklan 1 kohta

Direktiivi 2006/48/EY

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

74 artiklan 2 kohta

99 artiklan 2 kohta
100 artikla
101 artiklan 1 kohta
101 artiklan 2 kohta
101 artiklan 3 kohta
102 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

102 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

102 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

102 artiklan 4 kohta

Liite VII, C osa, 1 kohta

103 artikla

Liite VII, A osa, 1 kohta

104 artiklan 1 kohta

Liite VII, D osa, 1 kohta

104 artiklan 2 kohta

Liite VII, D osa, 2 kohta

105 artiklan 1 kohta

33 artiklan 1 kohta

105 artiklan 2–10 kohta

Liite VII, B osa, 1–9 kohta

105 artiklan 11–13 kohta

Liite VII, B osa, 11–13 kohta

106 artikla

Liite VII, C osa, 1–3 kohta

107 artikla

76 artikla, 78 artiklan 4 kohta ja liite
III, 2 osa, 6 kohta

108 artiklan 1 kohta

91 artikla

108 artiklan 2 kohta
109 artikla

94 artikla

110 artikla
111 artikla

78 artiklan 1–3 kohta

112 artikla

79 artiklan 1 kohta

113 artiklan 1 kohta

80 artiklan 1 kohta

113 artiklan 2 kohta

80 artiklan 2 kohta

113 artiklan 3 kohta

80 artiklan 4 kohta

113 artiklan 4 kohta

80 artiklan 5 kohta

113 artiklan 5 kohta

80 artiklan 6 kohta

113 artiklan 6 kohta

80 artiklan 7 kohta

113 artiklan 7 kohta

80 artiklan 8 kohta

114 artikla

Liite VI, I osa, 1–5 kohta

115 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

Liite VI, I osa, 8–11 kohta

115 artiklan 5 kohta
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116 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 14 kohta

116 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 14 kohta

116 artiklan 3 kohta
116 artiklan 4 kohta

Liite VI, I osa, 15 kohta

116 artiklan 5 kohta

Liite VI, I osa, 17 kohta

116 artiklan 6 kohta

Liite VI, I osa, 17 kohta

117 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 18 ja 19 kohta

117 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 20 kohta

117 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 21 kohta

118 artikla

Liite VI, I osa, 22 kohta

119 artiklan 1 kohta
119 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 37 ja 38 kohta

119 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 40 kohta

119 artiklan 4 kohta
119 artiklan 5 kohta
120 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 29 kohta

120 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 31 kohta

120 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 33–36 kohta

121 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 26 kohta

121 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 25 kohta

121 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 27 kohta

122 artikla

Liite VI, I osa, 41 ja 42 kohta

123 artikla

79 artiklan 2 ja 3 kohta ja liite VI, I
osa, 43 kohta

124 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 44 kohta

124 artiklan 2 kohta
124 artiklan 3 kohta
125 artiklan 1–3 kohta

Liite VI, I osa, 45–49 kohta

125 artiklan 4 kohta
126 artiklan 1 ja 2 kohta

Liite VI, I osa, 51–55 kohta

126 artiklan 3 ja 4 kohta

Liite VI, I osa, 58 ja 59 kohta

127 artiklan 1 ja 2 kohta

Liite VI, I osa, 61 ja 62 kohta

127 artiklan 3 ja 4 kohta

Liite VI, I osa, 64 ja 65 kohta

128 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 66 ja 76 kohta

128 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 66 kohta
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128 artiklan 3 kohta
129 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 68 kohta, 1 ja 2 kappale

129 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 69 kohta

129 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 71 kohta

129 artiklan 4 kohta

Liite VI, I osa, 70 kohta

129 artiklan 5 kohta
130 artikla

Liite VI, I osa, 72 kohta

131 artikla

Liite VI, I osa, 73 kohta

132 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 74 kohta

132 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 75 kohta

132 artiklan 3 kohta

Liite VI, I osa, 77 ja 78 kohta

132 artiklan 4 kohta

Liite VI, I osa, 79 kohta

132 artiklan 5 kohta

Liite VI, I osa, 80 ja 81 kohta

133 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 86 kohta

133 artiklan 2 kohta
133 artiklan 3 kohta
134 artiklan 1–3 kohta

Liite VI, I osa, 82–84 kohta

134 artiklan 4–7 kohta

Liite VI, I osa, 87–90 kohta

135 artikla

81 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

136 artiklan 1 kohta

82 artiklan 1 kohta

136 artiklan 2 kohta

Liite VI, 2 osa, 12–16 kohta

136 artiklan 3 kohta

150 artiklan 3 kohta

137 artiklan 1 kohta

Liite VI, I osa, 6 kohta

137 artiklan 2 kohta

Liite VI, I osa, 7 kohta

137 artiklan 3 kohta
138 artikla

Liite VI, III osa, 1–7 kohta

139 artikla

Liite VI, III osa, 8–17 kohta

140 artiklan 1 kohta
140 artiklan 2 kohta
141 artikla
142 artiklan 1 kohta
142 artiklan 2 kohta
143 artiklan 1 kohta

84 artiklan 1 kohta ja liite VII, 4 osa, 1
kohta
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143 artiklan 1 kohta

84 artiklan 2 kohta

143 artiklan 1 kohta

84 artiklan 3 kohta

143 artiklan 1 kohta

84 artiklan 4 kohta

143 artiklan 1 kohta
144 artikla
145 artikla
146 artikla
147 artiklan 1 kohta

86 artiklan 9 kohta

147 artiklan 2–9 kohta

86 artiklan 1–8 kohta

148 artiklan 1 kohta

85 artiklan 1 kohta

148 artiklan 2 kohta

85 artiklan 2 kohta

148 artiklan 3 kohta
148 artiklan 4 kohta

85 artiklan 3 kohta

148 artiklan 5 kohta
148 artiklan 1 kohta
149 artikla

85 artiklan 4 ja 5 kohta

150 artiklan 1 kohta

89 artiklan 1 kohta

150 artiklan 2 kohta

89 artiklan 2 kohta

150 artiklan 3 kohta
150 artiklan 4 kohta
151 artikla

87 artiklan 1–10 kohta

152 artiklan 1 ja 2 kohta

87 artiklan 11 kohta

152 artiklan 3 ja 4 kohta

87 artiklan 12 kohta

152 artiklan 5 kohta
153 artiklan 1 kohta

Liite VII, I osa, 3 kohta

153 artiklan 2 kohta
153 artiklan 3–8 kohta

Liite VII, I osa, 4–9 kohta

153 artiklan 9 kohta
154 artikla

Liite VII, I osa, 10–16 kohta

155 artiklan 1 kohta

Liite VII, I osa, 17 ja 18 kohta

155 artiklan 2 kohta

Liite VII, I osa, 19–21 kohta

155 artiklan 3 kohta

Liite VII, I osa, 22–24 kohta

155 artiklan 4 kohta

Liite VII, I osa, 25 ja 26 kohta

156 artikla
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156 artikla

Liite VII, I osa, 27 kohta

157 artiklan 1 kohta

Liite VII, I osa, 28 kohta

157 artiklan 2–5 kohta
158 artiklan 1 kohta

88 artiklan 2 kohta

158 artiklan 2 kohta

88 artiklan 3 kohta

158 artiklan 3 kohta

88 artiklan 4 kohta

158 artiklan 4 kohta

88 artiklan 6 kohta

158 artiklan 5 kohta

Liite VII, I osa, 30 kohta

158 artiklan 6 kohta

Liite VII, I osa, 31 kohta

158 artiklan 7 kohta

Liite VII, I osa, 32 kohta

158 artiklan 8 kohta

Liite VII, I osa, 33 kohta

158 artiklan 9 kohta

Liite VII, I osa, 34 kohta

158 artiklan 10 kohta

Liite VII, I osa, 35 kohta

158 artiklan 11 kohta
159 artikla

Liite VII, I osa, 36 kohta

160 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 2 kohta

160 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 3 kohta

160 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 4 kohta

160 artiklan 4 kohta

Liite VII, II osa, 5 kohta

160 artiklan 5 kohta

Liite VII, II osa, 6 kohta

160 artiklan 6 kohta

Liite VII, II osa, 7 kohta

160 artiklan 7 kohta

Liite VII, II osa, 7 kohta

161 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 8 kohta

161 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 9 kohta

161 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 10 kohta

161 artiklan 4 kohta

Liite VII, II osa, 11 kohta

162 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 12 kohta

162 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 13 kohta

162 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 14 kohta

162 artiklan 4 kohta

Liite VII, II osa, 15 kohta

162 artiklan 5 kohta

Liite VII, II osa, 16 kohta

163 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 17 kohta

163 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 18 kohta

163 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 19 kohta

163 artiklan 4 kohta

Liite VII, II osa, 20 kohta

164 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 21 kohta
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164 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 22 kohta

164 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 23 kohta

164 artiklan 4 kohta
165 artiklan 1 kohta

Liite VII, II osa, 24 kohta

165 artiklan 2 kohta

Liite VII, II osa, 25 ja 26 kohta

165 artiklan 3 kohta

Liite VII, II osa, 27 kohta

166 artiklan 1 kohta

Liite VII, III osa, 1 kohta

166 artiklan 2 kohta

Liite VII, III osa, 2 kohta

166 artiklan 3 kohta

Liite VII, III osa, 3 kohta

166 artiklan 4 kohta

Liite VII, III osa, 4 kohta

166 artiklan 5 kohta

Liite VII, III osa, 5 kohta

166 artiklan 6 kohta

Liite VII, III osa, 6 kohta

166 artiklan 7 kohta

Liite VII, III osa, 7 kohta

166 artiklan 8 kohta

Liite VII, III osa, 9 kohta

166 artiklan 9 kohta

Liite VII, III osa, 10 kohta

166 artiklan 10 kohta

Liite VII, III osa, 11 kohta

167 artiklan 1 kohta

Liite VII, III osa, 12 kohta

167 artiklan 2 kohta
168 artikla

Liite VII, III osa, 13 kohta

169 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 2 kohta

169 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 3 kohta

169 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 4 kohta

170 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 5–11 kohta

170 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 12 kohta

170 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 13–15 kohta

170 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 16 kohta

171 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 17 kohta

171 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 18 kohta

172 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 19–23 kohta

172 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 24 kohta

172 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 25 kohta

173 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 26–28 kohta

173 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 29 kohta

173 artiklan 3 kohta
174 artikla

Liite VII, IV osa, 30 kohta
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175 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 31 kohta

175 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 32 kohta

175 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 33 kohta

175 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 34 kohta

175 artiklan 5 kohta

Liite VII, IV osa, 35 kohta

176 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 36 kohta

176 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 37 kohta, ensimmäi
nen alakohta

176 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 37 kohta, toinen
alakohta

176 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 38 kohta

176 artiklan 5 kohta

Liite VII, IV osa, 39 kohta

177 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 40 kohta

177 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 41 kohta

177 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 42 kohta

178 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 44 kohta

178 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 44 kohta

178 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 45 kohta

178 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 46 kohta

178 artiklan 5 kohta

Liite VII, IV osa, 47 kohta

178 artiklan 6 kohta
178 artiklan 7 kohta
179 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 43 ja 49–56 kohta

179 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 57 kohta

180 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 59–66 kohta

180 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 67–72 kohta

180 artiklan 3 kohta
181 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 73–81 kohta

181 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 82 kohta

181 artiklan 3 kohta
182 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 87–92 kohta

182 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 93 kohta

182 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 94 ja 95 kohta

182 artiklan 4 kohta
183 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 98–100 kohta
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183 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 101 ja 102 kohta

183 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 103 ja 104 kohta

183 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 96 kohta

183 artiklan 5 kohta

Liite VII, IV osa, 97 kohta

183 artiklan 6 kohta
184 artiklan 1 kohta
184 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 105 kohta

184 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 106 kohta

184 artiklan 4 kohta

Liite VII, IV osa, 107 kohta

184 artiklan 5 kohta

Liite VII, IV osa, 108 kohta

184 artiklan 6 kohta

Liite VII, IV osa, 109 kohta

185 artikla

Liite VII, IV osa, 110–114 kohta

186 artikla

Liite VII, IV osa, 115 kohta

187 artikla

Liite VII, IV osa, 116 kohta

188 artikla

Liite VII, IV osa, 117–123 kohta

189 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 124 kohta

189 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 125 ja 126 kohta

189 artiklan 3 kohta

Liite VII, IV osa, 127 kohta

190 artiklan 1 kohta

Liite VII, IV osa, 128 kohta

190 artiklan 2 kohta

Liite VII, IV osa, 129 kohta

190 artiklan 3 ja 4 kohta

Liite VII, IV osa, 130 kohta

191 artikla

Liite VII, IV osa, 131 kohta

192 artiklan

90 artikla ja liite VIII, 1 osa, 2 kohta

193 artiklan 1 kohta

93 artiklan 2 kohta

193 artiklan 2 kohta

93 artiklan 3 kohta

193 artiklan 3 kohta

93 artiklan 1 kohta ja liite VIII, 3 osa, 1
kohta

193 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 2 kohta

193 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 5 osa, 1 kohta

193 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 5 osa, 2 kohta

194 artiklan 1 kohta

92 artiklan 1 kohta

194 artiklan 2 kohta

92 artiklan 2 kohta

194 artiklan 3 kohta

92 artiklan 3 kohta

194 artiklan 4 kohta

92 artiklan 4 kohta

194 artiklan 5 kohta

92 artiklan 5 kohta
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194 artiklan 6 kohta

92 artiklan 5 kohta

194 artiklan 7 kohta

92 artiklan 6 kohta

194 artiklan 8 kohta

Liite VIII, 2 osa, 1 kohta

194 artiklan 9 kohta

Liite VIII, 2 osa, 2 kohta

194 artiklan 10 kohta
195 artikla

Liite VIII, 1 osa, 3 ja 4 kohta

196 artikla

Liite VIII, 1 osa, 5 kohta

197 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 1 kohta, 7 kohta

197 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 1 osa, 7 kohta

197 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 1 osa, 7 kohta

197 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 1 osa, 8 kohta

197 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 1 osa, 9 kohta

197 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 1 osa, 9 kohta

197 artiklan 7 kohta

Liite VIII, 1 osa, 10 kohta

197 artiklan 8 kohta
198 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 1 osa, 11 kohta

198 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 1 osa, 11 kohta

199 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 1 osa, 12 kohta

199 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 1 osa, 13 kohta

199 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 1 osa, 16 kohta

199 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 1 osa, 17 ja 18 kohta

199 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 1 osa, 20 kohta

199 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 1 osa, 21 kohta

199 artiklan 7 kohta

Liite VIII, 1 osa, 22 kohta

199 artiklan 8 kohta
200 artikla

Liite VIII, 1 osa, 23–25 kohta

201 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 1 osa, 26 ja 28 kohta

201 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 1 osa, 27 kohta

202 artikla

Liite VIII, 1 osa, 29 kohta

203 artikla
204 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 1 osa, 30 ja 31 kohta

204 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 1 osa, 32 kohta

205 artikla

Liite VIII, 2 osa, 3 kohta

206 artikla

Liite VIII, 2 osa, 4 ja 5 kohta

207 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 6 kohta
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207 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 6 kohdan a alakohta

207 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 2 osa, 6 kohdan b alakohta

207 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 2 osa, 6 kohdan c alakohta

207 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 2 osa, 7 kohta

208 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 8 kohta

208 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 8 kohdan a alakohta

208 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 2 osa, 8 kohdan b alakohta

208 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 2 osa, 8 kohdan c alakohta

208 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 2 osa, 8 kohdan d alakohta

209 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 9 kohta

209 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 9 kohdan a alakohta

209 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 2 osa, 9 kohdan b alakohta

210 artikla

Liite VIII, 2 osa, 10 kohta

211 artikla

Liite VIII, 2 osa, 11 kohta

212 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 12 kohta

212 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 13 kohta

213 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 14 kohta

213 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 15 kohta

213 artiklan 3kohta
214 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 16 kohdan a–c
alakohta

214 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 16 kohta

214 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 2 osa, 17 kohta

215 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 18 kohta

215 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 19 kohta

216 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 20 kohta

216 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 21 kohta

217 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 2 osa, 22 kohta

217 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 2 osa, 22 kohdan c alakohta

217 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 2 osa, 22 kohdan c alakohta

218 artikla

Liite VIII, 3 osa, 3 kohta

219 artikla

Liite VIII, 3 osa, 4 kohta

220 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 5 kohta

220 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 6, 8–10 kohta

220 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 11 kohta

220 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 22 ja 23 kohta
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220 artiklan 5 kohta

Liite VIII, III3 osa, 9 kohta

221 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 12 kohta

221 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 12 kohta

221 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 13–15 kohta

221 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 16 kohta

221 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 3 osa, 18 ja 19 kohta

221 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 3 osa, 20 ja 21 kohta

221 artiklan 7 kohta

Liite VIII, 3 osa, 17 kohta

221 artiklan 8 kohta

Liite VIII, 3 osa, 22 ja 23 kohta

221 artiklan 9 kohta
222 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, kohta 24

222 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, kohta 25

222 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, kohta 26

222 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 27 kohta

222 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 3 osa, 28 kohta

222 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 3 osa, 29 kohta

222 artiklan 7 kohta

Liite VIII, 3 osa, 28 ja 29 kohta

223 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 30–32 kohta

223 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 33 kohta

223 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 33 kohta

223 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 33 kohta

223 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 3 osa, 33 kohta

223 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 3 osa, 34 ja 35 kohta

223 artiklan 7 kohta

Liite VIII, 3 osa, 35 kohta

224 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 36 kohta

224 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 37 kohta

224 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 38 kohta

224 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 39 kohta

224 artiklan 5 kohta

Liite VIII, 3 osa, 40 kohta

224 artiklan 6 kohta

Liite VIII, 3 osa, 41 kohta

225 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 42–46 kohta

225 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 47–52 kohta

225 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 53–56 kohta

226 artikla

Liite VIII, 3 osa, 57 kohta

227 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 58 kohta
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227 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 58 kohdan a–h
alakohta

227 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 58 kohdan h alakohta

228 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 60 kohta

228 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 61 kohta

229 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 62–65 kohta

229 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 66 kohta

229 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 63 ja 67 kohta

230 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 68–71 kohta

230 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 72 kohta

230 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 73 ja 74 kohta

231 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 76 kohta

231 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 77 kohta

231 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 78 kohta

231 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 79 kohta

231 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 80 kohta

231 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 80 kohdan a alakohta

231 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 81 ja 82 kohta

232 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 83 kohta

232 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 83 kohta

232 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 84 kohta

232 artiklan 4 kohta

Liite VIII, 3 osa, 85 kohta

234 artikla

Liite VIII, 3 osa, 86 kohta

235 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 87 kohta

235 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 88 kohta

235 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 3 osa, 89 kohta

236 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 3 osa, 90 kohta

236 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 3 osa, 91 kohta

236 artiklan 3 kohta

Liite VIII, III osa, 92 kohta

237 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 4 osa, 1 kohta

237 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 4 osa, 2 kohta

238 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 4 osa, 3 kohta

238 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 4 osa, 4 kohta

238 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 4 osa, 5 kohta

239 artiklan 1 kohta

Liite VIII, 4 osa, 6 kohta

239 artiklan 2 kohta

Liite VIII, 4 osa, 7 kohta
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239 artiklan 3 kohta

Liite VIII, 4 osa, 8 kohta

240 artikla

Liite VIII, VI osa, 1 kohta

241 artikla

Liite VIII, VI osa, 2 kohta

242 artiklan 1–9 kohta

Liite IX, I osa, 1 kohta

242 artiklan 10 kohta

4 artiklan 37 kohta

242 artiklan 11 kohta

4 artiklan 38 kohta

242 artiklan 12 kohta
242 artiklan 13 kohta
242 artiklan 14 kohta
242 artiklan 15 kohta
243 artiklan 1 kohta

Liite IX, II osa, 1 kohta

243 artiklan 2 kohta

Liite IX, II osa, 1a kohta

243 artiklan 3 kohta

Liite IX, II osa, 1b kohta

243 artiklan 4 kohta

Liite IX, II osa, 1c kohta

243 artiklan 5 kohta

Liite IX, II osa, 1d kohta

243 artiklan 6 kohta
244 artiklan 1 kohta

Liite IX, II osa, 2 kohta

244 artiklan 2 kohta

Liite IX, II osa, 2a kohta

244 artiklan 3 kohta

Liite IX, II osa, 2b kohta

244 artiklan 4 kohta

Liite IX, II osa, 2c kohta

244 artiklan 5 kohta

Liite IX, II osa, 2d kohta

244 artiklan 6 kohta
245 artiklan 1 kohta

95 artiklan 1 kohta

245 artiklan 2 kohta

95 artiklan 2 kohta

245 artiklan 3 kohta

96 artiklan 2 kohta

245 artiklan 4 kohta

96 artiklan 4 kohta

245 artiklan 5 kohta
245 artiklan 6 kohta
246 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 2 ja 3 kohta

246 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 5 kohta

246 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 5 kohta

247 artiklan 1 kohta

96 artiklan 3 kohta, Liite IX, IV osa, 60
kohta

247 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 61 kohta

247 artiklan 3 kohta
247 artiklan 4 kohta
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101 artiklan 1 kohta

248 artiklan 2 kohta
248 artiklan 3 kohta

101 artiklan 2 kohta

249 artikla

Liite IX, II osa, 3 ja 4 kohta

250 artikla

Liite IX, II osa, 5–7 kohta

251 artikla

Liite IX, IV osa, 6 ja 7 kohta

252 artikla

Liite IX, IV osa, 8 kohta

253 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 9 kohta

253 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 10 kohta

254 artikla

Liite IX, IV osa, 11 ja 12 kohta

255 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 13 kohta

255 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 15 kohta

256 artiklan 1 kohta

100 artiklan 1 kohta

256 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 17–20 kohta

256 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 21 kohta

256 artiklan 4 kohta

Liite IX, IV osa, 22 ja 23 kohta

256 artiklan 5 kohta

Liite IX, IV osa, 24 ja 25 kohta

256 artiklan 6 kohta

Liite IX, IV osa, 26–29 kohta

256 artiklan 7 kohta

Liite IX, IV osa, 30 kohta

256 artiklan 8 kohta

Liite IX, IV osa, 32 kohta

256 artiklan 9 kohta

Liite IX, IV osa, 33 kohta

257 artikla

Liite IX, IV osa, 34 kohta

258 artikla

Liite IX, IV osa, 35 ja 36 kohta

259 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 38–41 kohta

259 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 42 kohta

259 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 43 kohta

259 artiklan 4 kohta

Liite IX, IV osa, 44 kohta

259 artiklan 5 kohta
260 artikla

Liite IX, IV osa, 45 kohta

261 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 46 ja 47 kohta

261 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 51 kohta

262 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 52 ja 53 kohta

262 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 53 kohta

262 artiklan 3 kohta
262 artiklan 4 kohta

Liite IX, IV osa, 54 kohta

263 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 57 kohta

L 176/321

Direktiivi 2006/49/EY

L 176/322

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

263 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 58 kohta

263 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 59 kohta

264 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 62 kohta

264 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 63–65 kohta

264 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 66 ja 67 kohta

264 artiklan 4 kohta
265 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 68 kohta

265 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 70 kohta

265 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 71 kohta (muutos)

266 artiklan 1 kohta

Liite IX, IV osa, 72 kohta

266 artiklan 2 kohta

Liite IX, IV osa, 73 kohta

266 artiklan 3 kohta

Liite IX, IV osa, 74 ja 75 kohta

266 artiklan 4 kohta

Liite IX, IV osa, 76 kohta

267 artiklan 1 kohta

97 artiklan 1 kohta

267 artiklan 3 kohta

97 artiklan 3 kohta

268 artikla

Liite IX, III osa, 1 kohta

269 artikla

Liite IX, III osa, 2–7 kohta

270 artiklan

98 artiklan 1 kohta ja liite IX, III osa, 8
ja 9 kohta

271 artiklan 1 kohta

Liite III, II osa, 1 kohta
Liite VII, III osa, 5 kohta

271 artiklan 2 kohta

Liite VII, III osa, 7 kohta

272 artiklan 1 kohta

Liite III, I osa, 1 kohta

272 artiklan 2 kohta

Liite III, I osa, 3 kohta

272 artiklan 3 kohta

Liite III, I osa, 4 kohta

272 artiklan 4 kohta

Liite III, I osa, 5 kohta

272 artiklan 5 kohta

Liite III, I osa, 6 kohta

272 artiklan 6 kohta

Liite III, I osa, 7 kohta

272 artiklan 7 kohta

Liite III, I osa, 8 kohta

272 artiklan 8 kohta

Liite III, I osa, 9 kohta

272 artiklan 9 kohta

Liite III, I osa, 10 kohta

272 artiklan 10 kohta

Liite III, I osa, 11 kohta

272 artiklan 11 kohta

Liite III, I osa, 12 kohta

272 artiklan 12 kohta

Liite III, I osa, 13 kohta

272 artiklan 13 kohta

Liite III, I osa, 14 kohta

272 artiklan 14 kohta

Liite III, I osa, 15 kohta

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

272 artiklan 15 kohta

Liite III, I osa, 16 kohta

272 artiklan 16 kohta

Liite III, I osa, 17 kohta

272 artiklan 17 kohta

Liite III, I osa, 18 kohta

272 artiklan 18 kohta

Liite III, I osa, 19 kohta

272 artiklan 19 kohta

Liite III, I osa, 20 kohta

272 artiklan 20 kohta

Liite III, I osa, 21 kohta

272 artiklan 21 kohta

Liite III, I osa, 22 kohta

272 artiklan 22 kohta

Liite III, I osa, 23 kohta

272 artiklan 23 kohta

Liite III, I osa, 26 kohta

272 artiklan 24 kohta

Liite III, VII osa, a kohta

272 artiklan 25 kohta

Liite III, VII osa, a kohta

272 artiklan 26 kohta

Liite III, V osa, 2 kohta

273 artiklan 1 kohta

Liite III, II osa, 1 kohta

273 artiklan 2 kohta

Liite III, II osa, 2 kohta

273 artiklan 3 kohta

Liite III, II osa, 3 kohdan ensimmäinen
ja toinen alakohta

273 artiklan 4 kohta

Liite III, II osa, 3 kohdan kolmas ala
kohta

273 artiklan 5 kohta

Liite III, II osa, 4 kohta

273 artiklan 6 kohta

Liite III, II osa, 5 kohta

273 artiklan 7 kohta

Liite III, II osa, 7 kohta

273 artiklan 8 kohta

Liite III, II osa, 8 kohta

274 artiklan 1 kohta

Liite III, III osa

274 artiklan 2 kohta

Liite III, III osa

274 artiklan 3 kohta

Liite III, III osa

274 artiklan 4 kohta

Liite III, III osa

275 artiklan 1 kohta

Liite III, IV osa

275 artiklan 2 kohta

Liite III, IV osa

276 artiklan 1 kohta

Liite III, V osa, 1 kohta

276 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 1 kohta

276 artiklan 3 kohta

Liite III, V osa, 1 ja 2 kohta

277 artiklan 1 kohta

Liite III, V osa, 3 ja 4 kohta

277 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 5 kohta

277 artiklan 3 kohta

Liite III, V osa, 6 kohta

277 artiklan 4 kohta

Liite III, V osa, 7 kohta

278 artiklan 1 kohta
278 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 8 kohta

L 176/323

Direktiivi 2006/49/EY

L 176/324

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

278 artiklan 3 kohta

Liite III, V osa, 9 kohta

279 artikla

Liite III, V osa, 10 kohta

280 artiklan 1 kohta

Liite III, V osa, 11 kohta

280 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 12 kohta

281 artiklan 1 kohta
281 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 13 kohta

281 artiklan 3 kohta

Liite III, V osa, 14 kohta

282 artiklan 1 kohta
282 artiklan 2 kohta

Liite III, V osa, 15 kohta

282 artiklan 3 kohta

Liite III, V osa, 16 kohta

282 artiklan 4 kohta

Liite III, V osa, 17 kohta

282 artiklan 5 kohta

Liite III, V osa, 18 kohta

282 artiklan 6 kohta

Liite III, V osa, 19 kohta

282 artiklan 7 kohta

Liite III, V osa, 20 kohta

282 artiklan 8 kohta

Liite III, V osa, 21 kohta

283 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 1 kohta

283 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 2 kohta

283 artiklan 3 kohta

Liite III, VI osa, 2 kohta

283 artiklan 4 kohta

Liite III, VI osa, 3 kohta

283 artiklan 5 kohta

Liite III, VI osa, 4 kohta

283 artiklan 6 kohta

Liite III, VI osa, 4 kohta

284 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 5 kohta

284 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 6 kohta

284 artiklan 3 kohta
284 artiklan 4 kohta

Liite III, VI osa, 7 kohta

284 artiklan 5 kohta

Liite III, VI osa, 8 kohta

284 artiklan 6 kohta

Liite III, VI osa, 9 kohta

284 artiklan 7 kohta

Liite III, VI osa, 10 kohta

284 artiklan 8 kohta

Liite III, VI osa, 11 kohta

284 artiklan 9 kohta

Liite III, VI osa, 12 kohta

284 artiklan 10 kohta

Liite III, VI osa, 13 kohta

284 artiklan 11 kohta

Liite III, VI osa, 9 kohta

284 artiklan 12 kohta
284 artiklan 13 kohta

Liite III, VI osa, 14 kohta

285 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 15 kohta

285 artiklan 2–8 kohta

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

286 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 18 ja 25 kohta

286 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 19 kohta

286 artiklan 3 kohta
286 artiklan 4 kohta

Liite III, VI osa, 20 kohta

286 artiklan 5 kohta

Liite III, VI osa, 21 kohta

286 artiklan 6 kohta

Liite III, VI osa, 22 kohta

286 artiklan 7 kohta

Liite III, VI osa, 23 kohta

286 artiklan 8 kohta

Liite III, VI osa, 24 kohta

287 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 17 kohta

287 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 17 kohta

287 artiklan 3 kohta
287 artiklan 4 kohta
288 artikla

Liite III, VI osa, 26 kohta

289 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 27 kohta

289 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 28 kohta

289 artiklan 3 kohta

Liite III, VI osa, 29 kohta

289 artiklan 4 kohta

Liite III, VI osa, 29 kohta

289 artiklan 5 kohta

Liite III, VI osa, 30 kohta

289 artiklan 6 kohta

Liite III, VI osa, 31 kohta

290 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 32 kohta

290 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 32 kohta

290 artiklan 3–10 kohta
291 artiklan 1 kohta

Liite I, I osa, 27 ja 28 kohta

291 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 34 kohta

291 artiklan 3 kohta
291 artiklan 4 kohta

Liite III, VI osa, 35 kohta

291 artiklan 5 kohta
291 artiklan 6 kohta
292 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 36 kohta

292 artiklan 2 kohta

Liite III, VI osa, 37 kohta

292 artiklan 3 kohta
292 artiklan 4 kohta
292 artiklan 5 kohta
292 artiklan 6 kohta

Liite III, VI osa, 38 kohta

292 artiklan 7 kohta

Liite III, VI osa, 39 kohta

292 artiklan 8 kohta

Liite III, VI osa, 40 kohta

L 176/325

Direktiivi 2006/49/EY

L 176/326

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

292 artiklan 9 kohta

Direktiivi 2006/48/EY

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

Liite III, VI osa, 41 kohta

292 artiklan 10 kohta
293 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 42 kohta

293 artiklan 2–6 kohta
294 artiklan 1 kohta

Liite III, VI osa, 42 kohta

294 artiklan 2 kohta
294 artiklan 3 kohta

Liite III, VI osa, 42 kohta

295 artikla

Liite III, VII osa, a kohta

296 artiklan 1 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

296 artiklan 2 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

296 artiklan 3 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

297 artiklan 1 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

297 artiklan 2 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

297 artiklan 3 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

297 artiklan 4 kohta

Liite III, VII osa, b kohta

298 artiklan 1 kohta

Liite III, VII osa, c kohta

298 artiklan 2 kohta

Liite III, VII osa, c kohta

298 artiklan 3 kohta

Liite III, VII osa, c kohta

298 artiklan 4 kohta

Liite III, VII osa, c kohta

299 artiklan 1 kohta

Liite II, 7 kohta

299 artiklan 2 kohta

Liite II, 7–11 kohta

300 artikla
301 artikla

Liite III, 2 osa, 6 kohta

302 artikla
303 artikla
304 artikla
305 artikla
306 artikla
307 artikla
308 artikla
309 artikla
310 artikla
311 artikla
312 artiklan 1 kohta

104 artiklan 3 ja 6 kohta ja liite X, 2
osa, 2, 5 ja 8 kohta

312 artiklan 2 kohta

105 artiklan 1 ja 2 kohta ja liite X, 3
osa, 1 kohta

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

312 artiklan 3 kohta
312 artiklan 4 kohta

105 artiklan 1 kohta

313 artiklan 1 kohta

102 artiklan 2 kohta

313 artiklan 2 kohta

102 artiklan 3 kohta

313 artiklan 3 kohta
314 artiklan 1 kohta

102 artiklan 4 kohta

314 artiklan 2 kohta

Liite X, 4 osa, 1 kohta

314 artiklan 3 kohta

Liite X, 4 osa, 2 kohta

314 artiklan 4 kohta

Liite X, 4 osa, 3 ja 4 kohta

314 artiklan 5 kohta
315 artiklan 1 kohta

103 artikla ja liite X, 1 osa, 1–3 kohta

315 artiklan 2 kohta
315 artiklan 3 kohta
315 artiklan 4 kohta

Liite X, 1 osa, 4 kohta

316 artiklan 1 kohta

Liite X, 1 osa, 5–8 kohta

316 artiklan 2 kohta

Liite X, 1 osa, 9 kohta

316 artiklan 3 kohta
317 artiklan 1 kohta

104 artiklan 1 kohta

317 artiklan 2 kohta

104 artiklan 2 ja 4 kohta ja liite X, 2
osa, 1 kohta

317 artiklan 3 kohta

Liite X, 2 osa, 1 kohta

317 artiklan 4 kohta

Liite X, 2 osa, 2 kohta

318 artiklan 1 kohta

Liite X, 2 osa, 4 kohta

318 artiklan 2 kohta

Liite X, 2 osa, 4 kohta

318 artiklan 3 kohta
319 artiklan 1 kohta

Liite X, 2 osa, 6 ja 7 kohta

319 artiklan 2 kohta

Liite X, 2 osa, 10 ja 11 kohta

320 artikla

Liite X, 2 osa, 9 ja 12 kohta

321 artikla

Liite X, 3 osa, 2–7 kohta

322 artiklan 1 kohta
322 artiklan 2 kohta

Liite X, 3 osa, 8–12 kohta

322 artiklan 3 kohta

Liite X, 3 osa, 13–18 kohta

322 artiklan 4 kohta

Liite X, 3 osa, 19 kohta

322 artiklan 5 kohta

Liite X, 3 osa, 20 kohta

322 artiklan 6 kohta

Liite X, 3 osa, 21–24 kohta

323 artiklan 1 kohta

Liite X, 3 osa, 25 kohta

L 176/327

Direktiivi 2006/49/EY

L 176/328

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

323 artiklan 2 kohta

Liite X, 3 osa, 26 kohta

323 artiklan 3 kohta

Liite X, 3 osa, 27 kohta

323 artiklan 4 kohta

Liite X, 3 osa, 28 kohta

323 artiklan 5 kohta

Liite X, 3 osa, 29 kohta

324 artikla

Liite X, 5 osa

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

325 artiklan 1 kohta

26 artikla

325 artiklan 2 kohta

26 artikla

325 artiklan 3 kohta
326 artikla
327 artiklan 1 kohta

Liite I, 1 kohta

327 artiklan 2 kohta

Liite I, 2 kohta

327 artiklan 3 kohta

Liite I, 3 kohta

328 artiklan 1 kohta

Liite I, 4 kohta

328 artiklan 2 kohta
329 artiklan 1 kohta

Liite I, 5 kohta

329 artiklan 2 kohta
330 artikla

Liite I, 7 kohta

331 artiklan 1 kohta

Liite I, 9 kohta

331 artiklan 2 kohta

Liite I, 10 kohta

332 artiklan 1 kohta

Liite I, 8 kohta

332 artiklan 2 kohta

Liite I, 8 kohta

333 artikla

Liite I, 11 kohta

334 artikla

Liite I, 13 kohta

335 artikla

Liite I, 14 kohta

336 artiklan 1 kohta

Liite I, 14 kohta

336 artiklan 2 kohta

Liite I, 14 kohta

336 artiklan 3 kohta

Liite I, 14 kohta

336 artiklan 4 kohta

19 artiklan 1 kohta

337 artiklan 1 kohta

Liite I, 16 a kohta

337 artiklan 2 kohta

Liite I, 16 a kohta

337 artiklan 3 kohta

Liite I, 16 a kohta

337 artiklan 4 kohta

Liite I, 16 a kohta

337 artiklan 4 kohta

Liite I, 16 a kohta

338 artiklan 1 kohta

Liite I, 14 a kohta

338 artiklan 2 kohta

Liite I, 14 b kohta

338 artiklan 3 kohta

Liite I, 14 c kohta

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

L 176/329

Direktiivi 2006/49/EY

338 artiklan 4 kohta

Liite I, 14 a kohta

339 artiklan 1 kohta

Liite I, 17 kohta

339 artiklan 2 kohta

Liite I, 18 kohta

339 artiklan 3 kohta

Liite I, 19 kohta

339 artiklan 4 kohta

Liite I, 20 kohta

339 artiklan 5 kohta

Liite I, 21 kohta

339 artiklan 6 kohta

Liite I, 22 kohta

339 artiklan 7 kohta

Liite I, 23 kohta

339 artiklan 8 kohta

Liite I, 24 kohta

339 artiklan 9 kohta

Liite I, 25 kohta

340 artiklan 1 kohta

Liite I, 26 kohta

340 artiklan 2 kohta

Liite I, 27 kohta

340 artiklan 3 kohta

Liite I, 28 kohta

340 artiklan 4 kohta

Liite I, 29 kohta

340 artiklan 5 kohta

Liite I, 30 kohta

340 artiklan 6 kohta

Liite I, 31 kohta

340 artiklan 7 kohta

Liite I, 32 kohta

341 artiklan 1 kohta

Liite I, 33 kohta

341 artiklan 2 kohta

Liite I, 33 kohta

341 artiklan 3 kohta
342 artikla

Liite I, 34 kohta

343 artikla

Liite I, 36 kohta

344 artiklan 1 kohta
344 artiklan 2 kohta

Liite I, 37 kohta

344 artiklan 3 kohta

Liite I, 38 kohta

345 artiklan 1 kohta

Liite I, 41 kohta

345 artiklan 2 kohta

Liite I, 41 kohta

346 artiklan 1 kohta

Liite I, 42 kohta

346 artiklan 2 kohta
346 artiklan 3 kohta

Liite I, 43 kohta

346 artiklan 4 kohta

Liite I, 44 kohta

346 artiklan 5 kohta

Liite I, 45 kohta

346 artiklan 6 kohta

Liite I, 46 kohta

347 artikla

Liite I, 8 kohta

348 artiklan 1 kohta

Liite I, 48 ja 49 kohta

348 artiklan 2 kohta

Liite I, 50 kohta

L 176/330

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

349 artikla

Liite I, 51 kohta

350 artiklan 1 kohta

Liite I, 53 kohta

350 artiklan 2 kohta

Liite I, 54 kohta

350 artiklan 3 kohta

Liite I, 55 kohta

350 artiklan 4 kohta

Liite I, 56 kohta

351 artikla

Liite III, 1 kohta

352 artiklan 1 kohta

Liite III, 2 kohta ja 2 kohdan 4 ala
kohta

352 artiklan 2 kohta

Liite III, 2 kohdan 2 alakohta

352 artiklan 3 kohta

Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

352 artiklan 4 kohta

Liite III, 2 kohdan 2 alakohta

352 artiklan 5 kohta
353 artiklan 1 kohta

Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

353 artiklan 2 kohta

Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

353 artiklan 3 kohta

Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

354 artiklan 1 kohta

Liite III, 3 kohdan 1 alakohta

354 artiklan 2 kohta

Liite III, 3 kohdan 2 alakohta

354 artiklan 3 kohta

Liite III, 3 kohdan 2 alakohta

354 artikla 4 kohta
355 artikla
356 artikla
357 artiklan 1 kohta

Liite IV, 1 kohta

357 artiklan 2 kohta

Liite IV, 2 kohta

357 artiklan 3 kohta

Liite IV, 3 kohta

357 artiklan 4 kohta

Liite IV, 4 kohta

357 artiklan 5 kohta

Liite IV, 6 kohta

358 artiklan 1 kohta

Liite IV, 8 kohta

358 artiklan 2 kohta

Liite IV, 9 kohta

358 artiklan 3 kohta

Liite IV, 10 kohta

358 artiklan 4 kohta

Liite IV, 12 kohta

359 artiklan 1 kohta

Liite IV, 13 kohta

359 artiklan 2 kohta

Liite IV, 14 kohta

359 artiklan 3 kohta

Liite IV, 15 kohta

359 artiklan 4 kohta

Liite IV, 16 kohta

359 artiklan 5 kohta

Liite IV, 17 kohta

359 artiklan 6 kohta

Liite IV, 18 kohta

360 artiklan 1 kohta

Liite IV, 19 kohta

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

L 176/331

Direktiivi 2006/49/EY

360 artiklan 2 kohta

Liite IV, 20 kohta

361 artikla

Liite IV, 21 kohta

362 artikla
363 artiklan 1 kohta

Liite V, 1 kohta

363 artiklan 2 kohta
363 artiklan 3 kohta
364 artiklan 1 kohta

Liite V, 10 b kohta

364 artiklan 2 kohta
364 artiklan 3 kohta
365 artiklan 1 kohta

Liite V, 10 kohta

365 artiklan 2 kohta

Liite V, 10 a kohta

366 artiklan 1 kohta

Liite V, 7 kohta

366 artiklan 2 kohta

Liite V, 8 kohta

366 artiklan 3 kohta

Liite V, 9 kohta

366 artiklan 4 kohta

Liite V, 10 kohta

366 artiklan 5 kohta

Liite V, 8 kohta

367 artiklan 1 kohta

Liite V, 11 kohta

367 artiklan 2 kohta

Liite V, 12 kohta

367 artiklan 3 kohta

Liite V, 12 kohta

368 artiklan 1 kohta

Liite V, 2 kohta

368 artiklan 2 kohta

Liite V, 2 kohta

368 artiklan 3 kohta

Liite V, 5 kohta

368 artiklan 4 kohta
369 artiklan 1 kohta

Liite V, 3 kohta

369 artiklan 2 kohta
370 artiklan 1 kohta

Liite V, 5 kohta

371 artiklan 1 kohta

Liite V, 5 kohta

371 artiklan 2 kohta
372 artikla

Liite V, 5 a kohta

373 artikla

Liite V, 5 b kohta

374 artiklan 1 kohta

Liite V, 5 c kohta

374 artiklan 2 kohta

Liite V, 5 d kohta

374 artiklan 3 kohta

Liite V, 5 d kohta

374 artiklan 4 kohta

Liite V, 5 d kohta

374 artiklan 5 kohta

Liite V, 5 d kohta

374 artiklan 6 kohta

Liite V, 5 d kohta

L 176/332

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tämä asetus

Direktiivi 2006/48/EY

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

374 artiklan 7 kohta
375 artiklan 1 kohta

Liite V, 5 a kohta

375 artiklan 2 kohta

Liite V, 5 e kohta

376 artiklan 1 kohta

Liite V, 5 f kohta

376 artiklan 2 kohta

Liite V, 5 g kohta

376 artiklan 3 kohta

Liite V, 5 h kohta

376 artiklan 4 kohta

Liite V, 5 h kohta

376 artiklan 5 kohta

Liite V, 5 i kohta

376 artiklan 6 kohta

Liite V, 5 kohta

377 artikla

Liite V, 51 kohta

378 artikla

Liite II, 1 kohta

379 artiklan 1 kohta

Liite II, 2 kohta

379 artiklan 2 kohta

Liite II, 3 kohta

379 artiklan 3 kohta

Liite II, 2 kohta

380 artikla

Liite II, 4 kohta

381 artikla
382 artikla
383 artikla
384 artikla
385 artikla
386 artikla
387 artikla

28 artiklan 1 kohta

388 artikla
389 artikla

106 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

390 artiklan 1 kohta

106 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

390 artiklan 2 kohta
390 artiklan 3 kohta

29 artiklan 1 kohta

390 artiklan 4 kohta

30 artiklan 1 kohta

390 artiklan 5 kohta

29 artiklan 2 kohta

390 artiklan 6 kohta

106 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

390 artiklan 7 kohta

106 artiklan 3 kohta

390 artiklan 8 kohta

106 artiklan 106 2 kohdan 2 ja 3
alakohta

391 artikla

107 artikla

392 artikla

108 artikla

393 artikla

109 artikla

394 artiklan 1 kohta

110 artiklan 1 kohta

27.6.2013
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394 artiklan 2 kohta

110 artiklan 1 kohta

394 artiklan 3 ja 4 kohta

110 artiklan 2 kohta

394 artiklan 4 kohta

110 artiklan 2 kohta

395 artiklan 1 kohta

111 artiklan 1 kohta

L 176/333

Direktiivi 2006/49/EY

395 artiklan 2 kohta
395 artiklan 3 kohta

111 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

395 artiklan 4 kohta

30 artiklan 4 kohta

395 artiklan 5 kohta

31 artikla

395 artiklan 6 kohta
395 artiklan 7 kohta
395 artiklan 8 kohta
396 artiklan 1 kohta

111 artiklan 4 kohdan 1 ja 2 alakohta

396 artiklan 2 kohta
397 artiklan 1 kohta

Liite VI, 1 kohta

397 artiklan 2 kohta

Liite VI, 2 kohta

397 artiklan 3 kohta

Liite VI, 3 kohta

398 artikla

32 artiklan 1 kohta

399 artiklan 1 kohta

112 artiklan 1 kohta

399 artiklan 2 kohta

112 artiklan 2 kohta

399 artiklan 3 kohta

112 artiklan 3 kohta

399 artiklan 4 kohta

110 artiklan 3 kohta

400 artiklan 1 kohta

113 artiklan 3 kohta

400 artiklan 2 kohta

113 artiklan 4 kohta

400 artiklan 3 kohta
401 artiklan 1 kohta

114 artiklan 1 kohta

401 artiklan 2 kohta

114 artiklan 2 kohta

401 artiklan 3 kohta

114 artiklan 3 kohta

402 artiklan 1 kohta

115 artiklan 1 kohta

402 artiklan 2 kohta

115 artiklan 2 kohta

402 artiklan 3 kohta
403 artiklan 1 kohta

117 artiklan 1 kohta

403 artiklan 2 kohta

117 artiklan 2 kohta

404 artikla

122 a artiklan 8 kohta

405 artiklan 1 kohta

122 a artiklan 1 kohta

405 artiklan 2 kohta

122 a artiklan 2 kohta
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405 artiklan 3 kohta

122 a artiklan 3 kohdan 1 alakohta

405 artiklan 4 kohta

122 a artiklan 3 kohdan 2 alakohta

406 artiklan 1 kohta

122 a artiklan 4 kohta ja 5 kohdan 2
alakohta

406 artiklan 2 kohta

122 a artiklan 5 kohdan 1 alakohta ja
6 kohdan 1 alakohta

407 artikla

122 a artiklan 5 kohdan 3 alakohta

408 artikla

122 a artiklan 6 kohdan 1 ja 2
alakohta

409 artikla

122 a artiklan 7 kohta

410 artikla

122 a artiklan 10 kohta

411 artikla
412 artikla
413 artikla
414 artikla
415 artikla
416 artikla
417 artikla
418 artikla
419 artikla
420 artikla
421 artikla
422 artikla
423 artikla
424 artikla
425 artikla
426 artikla
427 artikla
428 artikla
429 artikla
430 artikla
431 artiklan 1 kohta

145 artiklan 1 kohta

431 artiklan 2 kohta

145 artiklan 2 kohta

431 artiklan 3 kohta

145 artiklan 3 kohta

431 artiklan 4 kohta

145 artiklan 4 kohta

432 artiklan 1 kohta

Liite XII, I osa, 1 kohta ja 146 artiklan
1 kohta
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432 artiklan 2 kohta

146 artiklan 2 kohta ja liite XII, I osa, 2
ja 3 kohta

432 artiklan 3 kohta

146 artiklan 3 kohta

433 artikla

147 artikla ja liite XII, I osa, 4 kohta

434 artiklan 1 kohta

148 artikla

L 176/335
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434 artiklan 2 kohta
435 artiklan 1 kohta

Liite XII, II osa, 1 kohta

435 artiklan 2 kohta
436 artikla

Liite XII, II osa, 2 kohta

437 artikla
438 artikla

Liite XII, II osa, 4 ja 8 kohta

439 artikla

Liite XII, II osa, 5 kohta

440 artikla
441 artikla
442 artikla

Liite XII, II osa, 6 kohta

443 artikla
444 artikla

Liite XII, II osa, 7 kohta

445 artikla

Liite XII, II osa, 9 kohta

446 artikla

Liite XII, II osa, 11 kohta

447 artikla

Liite XII, II osa, 12 kohta

448 artikla

Liite XII, II osa, 13 kohta

449 artikla

Liite XII, II osa, 14 kohta

450 artikla

Liite XII, II osa, 15 kohta

451 artikla
452 artikla

Liite XII, III osa, 1 kohta

453 artikla

Liite XII, III osa, 2 kohta

454 artikla

Liite XII, III osa, 3 kohta

455 artikla
456 artiklan 1 alakohta
456 artiklan 2 alakohta
457 artikla
458 artikla
459 artikla
460 artikla
461 artikla

150 artiklan 1 kohta

41 artikla
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462 artiklan 1 kohta

151 a artikla

462 artiklan 2 kohta

151 a artikla

462 artiklan 3 kohta

151 a artikla

462 artiklan 4 kohta
462 artiklan 5 kohta
463 artikla
464 artikla
465 artikla
466 artikla
467 artikla
468 artikla
469 artikla
470 artikla
471 artikla
472 artikla
473 artikla
474 artikla
475 artikla
476 artikla
477 artikla
478 artikla
479 artikla
480 artikla
481 artikla
482 artikla
483 artikla
484 artikla
485 artikla
486 artikla
487 artikla
488 artikla
489 artikla
490 artikla
491 artikla
492 artikla
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493 artiklan 1 kohta
493 artiklan 2 kohta
494 artikla
495 artikla
496 artikla
497 artikla
498 artikla
499 artikla
500 artikla
501 artikla
502 artikla
503 artikla
504 artikla
505 artikla
506 artikla
507 artikla
508 artikla
509 artikla
510 artikla
511 artikla
512 artikla
513 artikla
514 artikla
515 artikla
516 artikla
517 artikla
518 artikla
519 artikla
520 artikla
521 artikla
Liite I

Liite II

Liite II

Liite IV

Liite III
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DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/36/EU,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja
2006/49/EY kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2006/48/EY ja 2006/49/EY liitteiden säännökset olisi yh
distettävä tämän direktiivin ja mainitun asetuksen artik
laosaan.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

(2)

Tämän direktiivin olisi sisällettävä muun muassa sään
nökset, joilla säännellään liiketoimintaan tarvittavan toi
miluvan myöntämistä, määräosuuksien hankkimista, si
joittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden
käyttöä, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion
valvontaviranomaisten valtuuksia tässä yhteydessä sekä
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten, perustamispää
omaa ja vakavaraisuuden kokonaisarviota. Tämän direk
tiivin päätavoitteena ja kohteena on sovittaa yhteen kan
salliset säännökset, jotka koskevat oikeutta harjoittaa lu
ottolaitosten ja sijoituspalveluyritystentoimintaa, niiden
ohjausta ja hallintoa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä
sekä niiden valvontakehystä. Direktiivit 2006/48/EY ja
2006/49/EY sisälsivät myös luottolaitoksia ja sijoituspal
veluyrityksiä koskevia vakavaraisuusvaatimuksia. Näistä
vaatimuksista olisi säädettävä asetuksessa (EU) N:o
575/2013, jossa vahvistetaan luottolaitoksiin ja sijoitus
palveluyrityksiin suoraan sovellettavat yhdenmukaiset va
kavaraisuusvaatimukset, koska tällaiset vaatimukset liitty
vät läheisesti rahoitusmarkkinoiden toimintaan monien
sellaisten omaisuuserien osalta, joita luottolaitokset ja si
joituspalveluyritykset pitävät hallussaan. Tätä direktiiviä
olisi sen vuoksi luettava yhdessä asetuksen (EU) N:o
575/2013 kanssa, ja sen olisi muodostettava yhdessä
mainitun asetuksen kanssa oikeudellinen kehys, jolla
säännellään pankkitoimintaa, valvontakehystä ja luottolai
toksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevia vakavaraisuus
sääntöjä.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettuja yleisiä va
kavaraisuusvaatimuksia täydennetään yksittäisillä järjeste
lyillä, joista toimivaltaiset viranomaiset päättävät jokai
sesta yksittäisestä luottolaitoksesta ja sijoituspalveluyrityk
sestä tekemänsä jatkuvan vakavaraisuuden kokonaisar
vion perusteella. Tässä direktiivissä olisi muun muassa
vahvistettava, millaisia valvontajärjestelyjä voidaan käyt
tää, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava harkin
tansa puitteissa päättää määrättävistä järjestelyistä. Mak
suvalmiutta koskevissa yksittäisissä järjestelyissä toimival
taisten viranomaisten olisi muun muassa otettava huomi
oon periaatteet, jotka on vahvistettu Euroopan pankkival
vontaviranomaisten komitean 27 päivänä lokakuuta
2010 antamissa maksuvalmiutta koskevissa ohjeissa
(Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation).

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoitta
misesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/48/EY (2) sekä
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen
riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Eu
roopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiiviä
2006/49/EY (3) on muutettu useita kertoja huomattavilta
osin. Monia direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY sään
nöksiä sovelletaan sekä luottolaitoksiin että sijoituspalve
luyrityksiin. Selkeyden vuoksi ja kyseisten säännösten yh
tenäisen soveltamisen varmistamiseksi kyseiset säännök
set olisi yhdistettävä uusiksi säädöksiksi, joita sovellettai
siin sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin, ni
mittäin täksi direktiiviksi ja Euroopan parlamentin ja neu
voston asetukseksi (EU) N:o 575/2013 26 päivänä kesä
kuuta 2013 (4). Luettavuuden parantamiseksi direktiivien
EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1.
EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.
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(4)

Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivissä 2004/39/EY (1) sallitaan sellaisten sijoituspalve
luyritysten, joilla on niiden kotijäsenvaltion toimivaltais
ten viranomaisten antama toimilupa ja joita nämä valvo
vat, perustaa sivuliikkeitä ja tarjota palvelujaan vapaasti
muissa jäsenvaltiossa. Mainitussa direktiivissä säädetään
näin ollen niiden sääntöjen yhteensovittamisesta, jotka
koskevat sijoituspalveluyritysten toimiluvan myöntämistä
ja sijoituspalveluyritystoiminnan harjoittamista. Siinä ei
kuitenkaan vahvisteta tällaisten yritysten perustamispää
oman määrää eikä yhteistä kehystä niihin kohdistuvien
riskien valvomiseksi, mistä olisi säädettävä tässä direktii
vissä.

(5)

Tämän direktiivin tulisi olla olennainen väline sisämark
kinoiden toteuttamisen kannalta sekä luottolaitosten si
joittautumisvapauden että finanssipalvelujen tarjoamisen
vapauden näkökulmasta.

(6)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistami
seksi tarvitaan paitsi oikeudellisia sääntöjä myös jäsenval
tioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä tiivistä ja
säännöllistä yhteistyötä sekä kyseisten viranomaisten so
veltamien sääntely- ja valvontamenettelyjen merkittävää
lähentämistä.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1093/2010 (2) perustettiin Euroopan valvontaviran
omainen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV). Tässä
direktiivissä olisi otettava huomioon mainitussa asetuk
sessa vahvistettu EPV:n asema ja tehtävä sekä menettelyt,
joita on noudatettava annettaessa EPV:lle tehtäviä.

(8)

Kun otetaan huomioon tästä direktiivistä ja asetuksesta
(EU) N:o 575/2013 aiheutuva EPV:n tehtävien lisäänty
minen, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
olisi varmistettava, että saatavilla on riittävät henkilöstö
resurssit ja taloudelliset resurssit.

(9)

Yhteinen valvontamekanismi on ensimmäinen askel kohti
pankkiunionia, ja siksi sen avulla olisi varmistettava, että
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa koskeva unionin
politiikka pannaan täytäntöön yhdenmukaisella ja toimi
valla tavalla, että rahoituspalvelujen yhteistä sääntökirjaa
sovelletaan samalla tavoin kaikkien asianomaisten jäsen
valtioiden luottolaitoksiin ja että kyseisiä luottolaitoksia
valvotaan parhaalla mahdollisella tavalla vakavaraisuuteen
liittymättömien muiden näkökohtien estämättä. Yhteinen
valvontamekanismi muodostaa perustan seuraaville
vaiheille edettäessä kohti pankkiunionia. Tämä on sen

(1) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
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periaatteen mukaista, että yhteisellä valvonnalla olisi en
sin pienennettävä todennäköisyyttä joutua kriisitilanteessa
ylipäätään turvautumaan tällaisiin väliintulomekanismei
hin. Eurooppa-neuvosto totesi 14 päivänä joulukuuta
2012 antamissaan päätelmissä, että "[k]omissio toimittaa
vuoden 2013 aikana lainsäätäjien ensisijaisesti tarkastel
tavaksi ehdotuksen yhteiseen valvontamekanismiin osal
listuvien jäsenvaltioiden yhteiseksi kriisinratkaisumekanis
miksi, jotta se voitaisiin hyväksyä Euroopan parlamentin
kuluvan vaalikauden aikana." Rahoituskehyksen yhdentä
mistä voitaisiin edelleen tehostaa perustamalla yhteinen
kriisinratkaisumekanismi muun muassa luomalla asian
mukaiset ja tehokkaat varautumisjärjestelyt sen varmista
miseksi, että pankkien kriisinratkaisuun liittyvät päätökset
tehdään nopeasti, puolueettomasti ja kaikkien asiaan osal
listen etujen mukaisesti.

(10)

Sen, että valvontatehtäviä annetaan Euroopan keskuspan
kille (EKP) joidenkin jäsenvaltioiden osalta, olisi oltava
linjassa vuonna 2010 perustetun Euroopan finanssivalvo
jien järjestelmän ja sen perustavoitteen – luoda yhteinen
sääntökirja ja lähentää valvontakäytäntöjä koko unionissa
– kanssa. EKP:n olisi hoidettava tehtävänsä ottaen huo
mioon asiaa koskeva unionin primaari- ja sekundaarilain
säädäntö, komission valtiontukien alalla antamat päätök
set, kilpailusäännöt ja sulautumien valvonta sekä kaikkiin
jäsenvaltioihin sovellettava yhteinen sääntökirja sekä toi
mien näiden mukaisesti. EPV:lle on annettu tehtäväksi
laatia teknisten standardien luonnokset sekä ohjeet ja
suositukset, joilla varmistetaan valvontakäytäntöjen lä
hentyminen ja valvontatulosten keskinäinen johdonmu
kaisuus unionissa. EKP:n ei tulisi hoitaa näitä tehtäviä,
vaan sen olisi käytettävä toimivaltaansa hyväksyä asetuk
sia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
132 artiklan nojalla komission EPV:n esittämien luonnos
ten pohjalta hyväksymien unionin säädösten ja asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla annettujen oh
jeiden ja suositusten mukaisesti.

(11)

EPV:n rooli oikeudellisesti sitovassa sovittelussa on yksi
keskeinen tekijä koordinoinnin, valvonnan johdonmukai
suuden ja valvontakäytäntöjen lähentymisen edistämises
sä. EPV voi tietyissä erikseen määritellyissä tilanteissa
käynnistää sovittelun omasta aloitteestaan tai se voidaan
käynnistää yhden tai useamman, keskenään erimielisen
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Niiden tilanteiden
valikoimaa, joissa EPV voi käynnistää oikeudellisesti sito
van sovittelunsa omasta aloitteestaan olisi laajennettava
tällä direktiivillä ja asetuksella (EU) N:o 575/2013 val
vontakäytäntöjen johdonmukaisuuden edistämiseksi.
EPV ei voi toimia oma-aloitteisesti sovittelussa silloin
kun on kyse tämän direktiivin mukaisesta merkittävän
sivuliikkeen nimeämisestä ja laitoskohtaisten vakavarai
suusvaatimusten määrittämisestä. Koordinoinnin ja joh
donmukaisten valvontakäytäntöjen edistämiseksi toimi
valtaisten viranomaisten olisi kuitenkin voitava hyödyn
tää EPV:n sovittelua prosessin varhaisessa vaiheessa, jos
asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen. Tällaisen varhai
sessa vaiheessa tapahtuvan EPV:n sovittelun tulisi helpot
taa erimielisyyden ratkaisemista.
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Talletusten suojaamiseksi ja tasapuolisten kilpailuolojen
luomiseksi luottolaitosten kesken valvonnan yhteensovit
tamistoimien olisi koskettava kaikkia luottolaitoksia. Kan
salliseen lainsäädäntöön perustuvat objektiiviset, luotto
laitosten yhtiöjärjestyksessä ja toiminnan tarkoituksessa
ilmenevät erot olisi kuitenkin otettava huomioon.

Jotta voidaan varmistaa hyvin toimivat sisämarkkinat, lu
ottolaitosten liiketoiminnan harjoittamista ja rajatylittä
vien ryhmien ohjaamista varten tarvitaan läpinäkyviä, en
nustettavissa olevia ja yhdenmukaisia valvontakäytäntöjä
ja -päätöksiä. EPV:n olisi tämän vuoksi edistettävä valvon
takäytäntöjen yhdenmukaistamista. Valvontamenettelyjen
ja -päätösten ei tulisi estää sisämarkkinoiden toimintaa
pääoman vapaan liikkuvuuden osalta. Valvontakollegioi
den olisi varmistettava, että työohjelma on yhteinen ja
yhteen sovitettu ja että valvontapäätökset ovat yhdenmu
kaisia. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toi
mivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä olisi tehos
tettava suuremman avoimuuden ja tietojenvaihdon avulla.

Yhteensovittamistoimia olisi sen vuoksi sovellettava mah
dollisimman laajalla alalla, joka käsittää kaikki laitokset,
joiden toimintaan kuuluu vastaanottaa yleisöltä takaisin
maksettavia varoja joko talletuksina tai muussa muodos
sa, kuten laskemalla jatkuvasti liikkeeseen joukkovelkakir
jalainoja tai muita vastaavia arvopapereita sekä myöntä
mällä luottoja omaan lukuunsa. Olisi säädettävä poikke
uksista tiettyjen luottolaitosten osalta, joihin tätä direktii
viä ei sovelleta. Tämän direktiivin säännökset eivät saisi
vaikuttaa sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltami
seen, jossa säädetään erityisistä lisätoimiluvista, joilla lu
ottolaitokset voivat harjoittaa erityistä liiketoimintaa tai
suorittaa tietyntyyppisiä liiketapahtumia.

(15)

On asianmukaista toteuttaa yhdenmukaistaminen, joka
on tarpeellinen ja riittävä varmistamaan toimilupien ja
vakavaraisuuteen kohdistuvien valvontajärjestelmien vas
tavuoroisen tunnustamisen toimilupien myöntämiseksi si
ten, että on mahdollista myöntää yksi koko unionin alu
eella virallisesti hyväksytty toimilupa ja soveltaa kotijäsen
valtion toteuttaman vakavaraisuusvalvonnan periaatetta.

(16)

Vastavuoroisen tunnustamisen ja kotijäsenvaltion valvon
nan periaatteet edellyttävät, että jäsenvaltion toimivaltai
set viranomaiset epäävät tai peruuttavat toimiluvan, jos
esimerkiksi toimintasuunnitelman, toiminnan alueellisen
sijoittamisen tai tosiasiassa harjoitetun toiminnan perus
teella on ilmeistä, että luottolaitos on valinnut yhden
jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat
vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa,
jonka alueella se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo har
joittaa toimintaansa. Jos tällaisia selviä viitteitä ei ole,
mutta suurin osa johonkin pankkiryhmään kuuluvien
yhteisöjen omaisuudesta sijaitsee sellaisen toisen
jäsenvaltion alueella, jonka toimivaltaiset viranomaiset
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ovat vastuussa konsolidoidusta valvonnasta, vastuuta
konsolidoidusta valvonnasta saisi muuttaa vain kyseisten
toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella.

(17)

Toimivaltaisten viranomaisten ei tulisi myöntää eikä pitää
voimassa luottolaitoksen toimilupaa, jos kyseisen laitok
sen ja muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenki
löiden välillä on sellainen läheinen sidonnaisuus, että se
estää viranomaisia hoitamasta valvontatehtäväänsä tehok
kaasti. Toimiluvan jo saaneiden luottolaitosten tulisi
myös täyttää toimivaltaisten viranomaisten vaatimukset,
jotka koskevat tällaista läheistä sidonnaisuutta.

(18)

Viittauksella valvontaviranomaisten valvontatehtävien te
hokkaaseen hoitamiseen tarkoitetaan myös luottolaitos
ten tai sijoituspalveluyritysten konsolidoitua valvontaa,
jota olisi harjoitettava silloin, kun unionin oikeudessa
niin säädetään. Tällaisissa tapauksissa niiden viranomais
ten, joilta toimilupaa haetaan, olisi pystyttävä nimeämään
toimivaltaiset viranomaiset kyseisen luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen konsolidoitua valvontaa varten.

(19)

Kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saaneille luottolaitoksille
olisi annettava mahdollisuus harjoittaa kaikkia tai joitain
vastavuoroisesti tunnustettaviksi lueteltuja toimia koko
unionissa siten, että ne perustavat sivuliikkeitä tai tarjo
avat palveluja.

(20)

On asianmukaista ulottaa vastavuoroinen tunnustaminen
koskemaan kyseisiä toimia, kun niitä harjoittavat rahoi
tuslaitokset, jotka ovat luottolaitosten tytäryrityksiä, edel
lyttäen, että tällaiset tytäryritykset kuuluvat emoyritys
tensä konsolidoidun valvonnan piiriin ja täyttävät tietyt
tiukat edellytykset.

(21)

Vastaanottavan jäsenvaltion olisi voitava vaatia, että käy
tettäessä sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen
vapautta yhteisöt, joille ei ole myönnetty toimilupaa toi
mia luottolaitoksina niiden kotijäsenvaltioissa, noudatta
vat tiettyjä vastaanottavan jäsenvaltion kansallisten lakien
tai asetusten erityisiä säännöksiä sellaisen toiminnan suh
teen, jota ei ole mainittu luettelossa vastavuoroisesti tun
nustettavista toimista, edellyttäen, että asetukseen (EU)
N:o 575/2013 ei jo sisälly vastaavia säännöksiä, että ky
seiset säännökset ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja
niiden tarkoituksena on yleisen edun suojaaminen ja ettei
tällaisiin yhteisöihin tai tällaiseen toimintaan sovelleta
kyseisten laitosten kotijäsenvaltioiden vastaavanlaisia la
keja tai asetuksia.

(22)

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettujen luottolai
toksiin ja sijoituspalveluyrityksiin suoraan sovellettavien
vakavaraisuusvaatimusten ohella jäsenvaltioiden olisi huo
lehdittava siitä, ettei ole esteitä harjoittaa vastavuoroisesti
tunnustettua toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa sa
malla tavoin kuin kotijäsenvaltiossa, sikäli kuin toiminta
ei ole ristiriidassa sellaisen lainsäädännön kanssa, jolla
suojataan yleistä etua vastaanottavassa jäsenvaltiossa.
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(24)

(25)
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Sääntöjen, jotka koskevat sellaisten luottolaitosten sivu
liikkeitä, joiden pääkonttori on kolmannessa maassa, tu
lisi olla yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa. On tär
keää huolehtia siitä, että nämä säännöt eivät ole edulli
sempia kuin toisesta jäsenvaltiosta olevien luottolaitosten
sivuliikkeisiin sovellettavat säännöt. Unionin olisi voitava
tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia sellaisten
sääntöjen soveltamisesta, joilla taataan tällaisten sivuliik
keiden samanlainen kohtelu kaikkialla sen alueella. Kol
mansissa maissa toimiluvan saaneiden luottolaitosten si
vuliikkeillä tulisi olla palvelujen tarjoamisen vapaus tai
sijoittautumisvapaus ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joi
hin ne ovat sijoittautuneet.

Unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset olisi
tehtävä siten, että konsolidoitua valvontaa voidaan tote
uttaa käytännössä mahdollisimman laajalla maantieteelli
sellä alueella.

Luottolaitoksen kotijäsenvaltion olisi oltava vastuussa lai
toksen talouden vakauden valvonnasta ja erityisesti sen
vakavaraisuuden konsolidoidusta valvonnasta. Kotijäsen
valtion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten vi
ranomaisten olisi valvottava unionin pankkiryhmiä tii
viissä yhteistyössä.

(26)

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla
olisi oltava valtuudet suorittaa tapauskohtaisesti paikalla
tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia toimista, joita laitos
ten sivuliikkeet toteuttavat niiden alueella, sekä pyytää
sivuliikkeeltä tietoja sen toimista ja tietoja tilastointi-, tie
donsaanti- tai valvontatarkoituksiin, jos vastaanottava jä
senvaltio katsoo sen tarpeelliseksi rahoitusjärjestelmän va
kauteen liittyvistä syistä.

(27)

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
olisi saatava tietoa niiden alueella harjoitetusta toiminnas
ta. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi to
teutettava valvontatoimenpiteet, jollei vastaanottavan jä
senvaltion toimivaltaisten viranomaisten ole toteutettava
kiireellisiä varotoimenpiteitä.

(28)

Pankkialan sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan
edellytyksenä on lainsäädännön lisäksi se, että jäsenvalti
oiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä ja sään
nöllistä yhteistyötä ja lähentävät tuntuvasti sääntely- ja
valvontakäytäntöjään. Tätä varten yksittäisten luottolai
tosten ongelmien tarkastelun ja vastavuoroisen tietojen
vaihdon olisi tapahduttava EPV:ssä. Keskinäisen tietojen
vaihdon ei tulisi korvata kahdenvälistä yhteistyötä. Vas
taanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
olisi aina voitava omasta aloitteestaan tai kotijäsenvaltion
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toimivaltaisen viranomaisen aloitteesta tarkastaa kiireelli
sissä tapauksissa, että niiden alueella olevien luottolaitos
ten toiminnassa noudatetaan asiaa koskevia lakeja sekä
hyvien hallinto- ja kirjanpitomenetelmien ja riittävän si
säisen tarkastuksen periaatteita.

(29)

On asianmukaista sallia tietojenvaihto toimivaltaisten vi
ranomaisten ja sellaisten viranomaisten tai elinten välillä,
joiden tehtävänä on lujittaa rahoitusjärjestelmän vakautta.
Toimitettavien tietojen luottamuksellisuuden säilyttämi
seksi tietojen vastaanottajien määrän olisi oltava hyvin
rajoitettu.

(30)

Tietynlainen vilpillinen käyttäytyminen, kuten petokset
tai sisäpiirikauppa, saattaa vaikuttaa rahoitusjärjestelmän
vakauteen ja eheyteen. On tarpeen täsmentää, millä edel
lytyksillä tietojenvaihto sallitaan tällaisissa tilanteissa.

(31)

Kun on säädetty, että tietoja saa antaa ainoastaan toimi
valtaisten viranomaisten erityisellä luvalla, toimivaltaisten
viranomaisten olisi voitava asettaa suostumukselleen tiuk
koja ehtoja.

(32)

Olisi myös sallittava tietojenvaihto toimivaltaisten viran
omaisten, keskuspankkien ja muiden elinten välillä, joilla
on samanlainen tehtävä rahapoliittisina viranomaisina,
sekä tarvittaessa vakavaraisuuden valvonnasta johtuvista
syistä ja vaikeuksissa olevien laitosten tukemiseksi ennal
taehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sekä kriisitilan
teissa luottolaitosten, rahoituslaitosten, sijoituspalveluyri
tysten ja vakuutusyritysten valvontaa koskevan lainsää
dännön laadinnasta vastaavien muiden viranomaisten ja
keskushallinnon viranomaisten sekä maksujärjestelmien
valvonnasta vastaavien viranomaisten välillä.

(33)

Laitosten vakavaraisuusvalvonnan tehostamiseksi ja lai
tosten asiakkaiden suojaamiseksi tilintarkastajien tulisi vii
pymättä ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille, kun he
saavat tehtäväänsä suorittaessaan tietoonsa seikkoja, joilla
saattaa olla vakava vaikutus laitoksen taloudelliseen ase
maan tai sen hallinto- ja kirjanpitojärjestelmään. Samasta
syystä jäsenvaltioiden olisi säädettävä myös, että tämä
velvollisuus koskee kaikkia tapauksia, joissa tilintarkastaja
saa tietoonsa tällaisia seikkoja suorittaessaan tehtäväänsä
yrityksessä, jolla on läheinen sidonnaisuus laitokseen. Ti
lintarkastajien velvollisuuden ilmoittaa tarvittaessa toimi
valtaisille viranomaisille laitosta koskevista seikoista ja
päätöksistä, jotka tulevat heidän tietoonsa heidän suorit
taessaan tehtäviään muussa yrityksessä kuin rahoituslai
toksessa, ei sinänsä tulisi vaikuttaa heidän tehtäviensä
luonteeseen kyseisessä yrityksessä eikä tapaan, jolla hei
dän olisi hoidettava tehtävänsä tällaisessa yrityksessä.
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(35)

(36)

(37)

(38)
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Tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 tavoit
teena on varmistaa laitosten vakavaraisuus. Jos vakavarai
suusvaatimuksista huolimatta ilmenee kriisi, on tarpeen
varmistaa, että laitosten kriisit voidaan ratkaista asianmu
kaisella tavalla rajoittaen kielteisiä vaikutuksia reaalitalou
teen ja välttäen veronmaksajien osallistumisen tarvetta.
Tätä varten EPV:n olisi arvioitava ja koordinoitava asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti elvyttämis- ja krii
sinratkaisusuunnitelmia koskevia aloitteita tämän alan lä
hentämisen edistämiseksi siihen saakka, kunnes unionin
tasolla aletaan toteuttaa pidemmälle vietyä koordinointia.
Joidenkin jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset ovat jo
asettaneet laitoksille ja viranomaisille velvoitteita laatia
elvyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitelmia. Näin ollen on
aiheellista, että laitoksilta edellytettäisiin yhteistyötä viran
omaisten kanssa tältä osin. EPV:lle olisi annettava enna
kolta kaikki tiedot elvyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitel
mia koskevien kokousten järjestämisestä, ja sen olisi voi
tava osallistua tällaisiin kokouksiin. Kun elvyttämis- tai
kriisinratkaisusuunnitelmaa laaditaan, EPV:n olisi myötä
vaikutettava ja osallistuttava aktiivisesti tehokkaiden ja
toimivien elvyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitelmien ke
hittämiseen ja yhteensovittamiseen asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 mukaisesti. Jos tällaiset suunnitelmat
koskevat järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia, ne
olisi asetettava etusijalle.

Sen varmistamiseksi, että laitokset, laitoksen liikkeenjoh
dosta vastaavat johtajat ja laitoksen ylimmän hallintoeli
men jäsenet noudattavat tästä direktiivistä ja asetuksesta
(EU) N:o 575/2013 johtuvia velvoitteita, ja samankaltai
sen kohtelun varmistamiseksi koko unionissa, jäsenvaltiot
olisi velvoitettava säätämään hallinnollisista seuraamuk
sista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka ovat
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sen vuoksi jäsen
valtioiden vahvistamien hallinnollisten seuraamusten ja
muiden hallinnollisten toimenpiteiden olisi täytettävä tie
tyt keskeiset vaatimukset, jotka koskevat niiden kohteena
olevia tahoja, niiden soveltamisessa huomioon otettavia
kriteerejä, niiden julkistamista sekä keskeisiä seuraamus
ten määräämisvaltuuksia ja hallinnollisten taloudellisten
seuraamusten suuruutta.

(39)

Ylimmän hallintoelimen johtajien ja jäsenten hyvämainei
suuden arvioimiseksi tarvitaan tehokas tietojenvaihtojär
jestelmä, jossa EPV:llä olisi oltava salassapitovelvollisuusja tietosuojavaatimuksia noudattaen oikeus ylläpitää hal
linnollisista seuraamuksista, myös niihin liittyvistä muu
toksenhauista, yksityiskohtia sisältävää keskustietokantaa,
johon ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla olisi pää
sy. Joka tapauksessa rikostuomioita koskevia tietoja olisi
vaihdettava puitepäätöksen 2009/315/YOS (1) ja päätök
sen 2009/316/YOS (2) mukaisesti, siten kuin ne on saa
tettu osaksi kansallisesta lainsäädäntöä, sekä muiden kan
sallisen oikeuden asianomaisten säännösten mukaisesti.

(40)

Jotta havaitaan mahdolliset rikkomukset, jotka kohdistu
vat sellaisiin kansallisiin säännöksiin, joilla tämä direktiivi
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai asetuksen
(EU) N:o 575/2013 säännöksiin, toimivaltaisilla viran
omaisilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja nii
den olisi luotava tehokkaat mekanismit, joilla kannuste
taan ilmoittamaan mahdollisista tai tosiasiallisista rikko
muksista. Nämä mekanismit eivät saisi rajoittaa syytetylle
taattavaa oikeutta puolustukseen.

(41)

Tässä direktiivissä olisi vahvistettava sekä hallinnollisia
seuraamuksia että muita hallinnollisia toimenpiteitä, jotta
varmistettaisiin mahdollisimman laaja soveltamisala toi
mille rikkomuksen jälkeen ja autettaisiin estämään uusia
rikkomuksia, riippumatta siitä, pidetäänkö niitä kansallis
essa lainsäädännössä hallinnollisina seuraamuksina vai
muina hallinnollisina toimenpiteinä. Jäsenvaltioiden olisi
voitava säätää tässä direktiivissä säädettyjen seuraamusten
suhteen lisäseuraamuksista sekä siinä säädettyjä suurem
mista hallinnollisista taloudellisista seuraamuksista.

(42)

Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa mahdollisia rikosoike
udellisiin seuraamuksiin liittyviä jäsenvaltioiden lainsää
dännön säännöksiä.

(43)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten sisäinen pääoma riittää määränsä,
laatunsa ja jakautumisensa puolesta kattamaan riskit,
joille ne altistuvat tai voivat altistua. Näin ollen jäsenval
tioiden olisi varmistettava, että luottolaitoksilla ja sijoitus
palveluyrityksillä on käytössään strategioita ja prosesseja
sisäisen pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja ylläpitä
miseksi.

Toimivaltaisille viranomaisille olisi erityisesti annettava
valtuudet määrätä hallinnollisia taloudellisia seuraamuk
sia, jotka ovat riittävän suuria ylittääkseen todennäköiset
hyödyt ja joilla on varoittava vaikutus myös suurempiin
laitoksiin ja niiden johtajiin.

Sen varmistamiseksi, että hallinnollisia seuraamuksia tai
muita hallinnollisia toimenpiteitä sovelletaan jäsenvalti
oissa yhdenmukaisesti, kun niissä päätetään hallinnollis
ten seuraamusten tai muiden hallinnollisten toimenpitei
den tyypistä ja hallinnollisten taloudellisten seuraamusten
suuruudesta, jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan,
että toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki
asian kannalta merkitykselliset olosuhteet.

Sen varmistamiseksi, että hallinnollisilla seuraamuksilla
on varoittava vaikutus, ne olisi tavallisesti julkistettava,
paitsi tietyissä tarkoin määritellyissä olosuhteissa.

27.6.2013

(1) Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta
2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestä
misestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23).
(2) Neuvoston päätös 2009/316/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,
eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta
puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti (EUVL L 93,
7.4.2009, s. 33).
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(44)

Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava tehtäväksi
varmistaa, että laitoksilla on asianmukainen organisaatio
rakenne ja riittävästi omia varoja ottaen huomioon riskit,
joille laitokset altistuvat tai voivat altistua.

(45)

Sen varmistamiseksi, että useammassa jäsenvaltiossa toi
miville laitoksille ei aiheudu toimilupien ja valvonnan
osalta kohtuutonta rasitusta eri jäsenvaltioiden toimival
taisten viranomaisten jatkuvista velvoitteista, on olennai
sen tärkeää tehostaa tuntuvasti toimivaltaisten viran
omaisten välistä yhteistyötä. EPV:n olisi helpotettava ja
edistettävä tällaista yhteistyötä.

(46)

Yleisen markkinakurin varmistamiseksi koko unionissa
on asianmukaista, että toimivaltaiset viranomaiset julkis
tavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten liiketoimin
nan harjoittamista koskevia tietoja. Tietoja olisi annettava
riittävästi, jotta niiden perusteella voitaisiin verrata eri
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten lähestymistapo
ja, ja tiedoilla olisi täydennettävä asetuksessa (EU)
N:o 575/2013 olevia laitosten antamia teknisiä tietoja
koskevia vaatimuksia.

(47)

(48)

(49)

Laitosten konsolidoidun valvonnan tavoitteena on suojata
laitosten tallettajien ja sijoittajien edut ja varmistaa rahoi
tusjärjestelmän vakaus. Jotta konsolidoitu valvonta olisi
tehokasta, sitä olisi sovellettava kaikkiin pankkiryhmiin,
myös niihin, joiden emoyritykset eivät ole luottolaitoksia
tai sijoituspalveluyrityksiä. Jäsenvaltioiden olisi annettava
toimivaltaisille viranomaisille tarpeelliset oikeudelliset kei
not, joilla nämä voivat toteuttaa tällaista valvontaa.

Niiden ryhmien osalta, jotka toimivat usealla alalla ja
joiden emoyrityksellä on ainakin yhdessä tytäryrityksessä
määräysvalta, toimivaltaisten viranomaisten olisi kyettävä
arvioimaan kunkin luottolaitoksen tai sijoituspalveluyri
tyksen taloudellinen asema tällaisessa ryhmässä. Toimi
valtaisilla viranomaisilla olisi ainakin oltava käytettävis
sään keinot, jotka antavat mahdollisuuden saada tehtävän
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot kaikista ryhmän yrityksis
tä. Olisi järjestettävä eri rahoitussektoreiden valvonnasta
vastuussa olevien viranomaisten välinen yhteistyö niiden
yritysryhmien osalta, jotka harjoittavat monentyyppistä
rahoitustoimintaa.

Jäsenvaltioiden olisi voitava kieltäytyä myöntämästä
pankkitoimilupaa tai peruuttaa myöntämänsä pankkitoi
milupa, kun on kyse rakenteeltaan tietynlaisista ryhmistä,
jotka ne arvioivat sopimattomiksi pankkitoiminnan har
joittamiseen, koska kyseisiä rakenteita ei voida valvoa
tyydyttävästi. Tältä osin toimivaltaisilla viranomaisilla
olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta taataan luottolaitos
ten järkevä ja vakaa hoito. Olisi edistettävä pienimuo
toista pankkitoimintaa, kuten luotto-osuuskuntien ja
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osuuspankkien toimintaa, jotta voidaan turvata kestävä ja
monimuotoinen unionin pankkitoimintakulttuuri, joka
palvelee ensisijaisesti unionin kansalaisten etua.

(50)

Toimivaltaisten viranomaisten valtuuksissa olisi otettava
tarkoituksenmukaisesti huomioon unioniulottuvuus. Toi
mivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi asianmukai
sesti harkittava tekemiensä päätösten merkitystä rahoitus
järjestelmän vakaudelle paitsi omalla lainkäyttöalueellaan
myös kaikissa muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa. Tällä
periaatteella olisi edistettävä rahoitusjärjestelmän vakautta
koko unionissa, kansallinen lainsäädäntö huomioon otta
en, eikä sen tulisi oikeudellisesti velvoittaa toimivaltaisia
viranomaisia saavuttamaan tietty tulos.

(51)

Finanssikriisi toi esille pankkialan ja niin kutsutun varjo
pankkitoiminnan väliset yhteydet. Tietty varjopankkitoi
minta on siltä osin hyödyllistä, että siinä riskit pidetään
erillään pankkialasta ja vältetään siten mahdolliset veron
maksajiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja järjestelmä
vaikutukset. Entistä kattavampi käsitys varjopankkitoi
minnasta, sen sidoksista finanssialan yhteisöihin ja avoi
muutta koskeva tiukempi sääntely, järjestelmäriskien vä
hentäminen ja mahdollisten asiattomien käytäntöjen
poistaminen ovat kuitenkin välttämätön osa rahoitusjär
jestelmän vakautta. Tämä voidaan saavuttaa osittain lai
tosten lisäraportoinnin avulla, mutta tarvitaan myös uutta
erityissääntelyä.

(52)

Laitosten toimintaan ja erityisesti tehtyihin voittoihin,
maksettuihin veroihin ja vastaanotettuihin tukiin liittyvän
avoimuuden lisääminen on välttämätöntä unionin kansa
laisten luottamuksen palauttamiseksi rahoitusalaan. Pa
kollinen raportointi tällä alalla voidaan tämän vuoksi
nähdä tärkeänä osana yritysvastuuta, joka laitoksilla on
sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

(53)

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien heikkoudet monissa
laitoksissa ovat omalta osaltaan lisänneet pankkialalla lii
allista ja varomatonta riskinottoa, mikä on johtanut yk
sittäisten laitosten konkursseihin sekä järjestelmäongel
miin jäsenvaltioissa ja muualla maailmassa. Koska laitos
ten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt
ovat olleet hyvin yleisiä ja merkittävä osa hallinnointija ohjausjärjestelmien kehystä ei ole ollut velvoittavaa
vaan on perustunut pääasiassa vapaaehtoisiin käytänne
sääntöihin, nämä säännöt ja kehys eivät ole edistäneet
riittävästi moitteettomien hallinnointi- ja ohjauskäytäntö
jen tehokasta täytäntöönpanoa laitoksissa. Joissakin ta
pauksissa tehokkaiden valvontajärjestelmien puuttuminen
laitoksista on johtanut siihen, että johdon päätöksentekoa
ei ole valvottu tehokkaasti, minkä vuoksi johtamisstrate
giat ovat olleet lyhyen ajan strategioita ja liian riskialttiita.
Koska toimivaltaisten viranomaisten tehtävää valvoa lai
tosten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä ei ole määritetty
selkeästi, sisäisten hallintoprosessien tehokkuutta ei ole
voitu valvoa riittävän hyvin.
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(54)

(55)
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(56)

"Ylimmällä hallintoelimellä" olisi katsottava olevan liik
keenjohdollisia tehtäviä ja valvontatehtäviä. Ylimpien hal
lintoelinten toimivalta ja rakenne on erilainen eri jäsen
valtioissa. Jäsenvaltioissa, joissa ylimmillä hallintoelimillä
on yksitasoinen rakenne, hallitus yleensä hoitaa johto- ja
valvontatehtäviä. Jäsenvaltioissa, joissa on kaksitasoinen
järjestelmä, valvontatehtävää hoitaa erillinen valvontaelin,
jolla ei ole liikkeenjohdollisia tehtäviä, ja liikkeenjohto
tehtävistä huolehtii erillinen hallintoneuvosto, joka vastaa
ja on vastuuvelvollinen yrityksen päivittäisestä johtami
sesta. Erillistehtävät on annettu vastaavasti eri yksiköille
ylimmän hallintoelimen sisällä.

(57)

Laitoksen ylimmän hallintoelimen liikkeenjohtoon osallis
tumattomien jäsenten rooliin olisi kuuluttava laitoksen
strategian rakentava kyseenalaistaminen ja näin ollen
sen kehitykseen myötävaikuttaminen, sen tarkastelemi
nen, miten johto on onnistunut pääsemään sovittuihin
tavoitteisiin, varmistautuminen siitä, että tilinpäätöstiedot
ovat paikkansapitäviä ja että varainhoidon valvonta ja
riskienhallinnan järjestelmät ovat toimivia ja perusteltuja,
laitoksen palkitsemisjärjestelmän rakenteen ja täytäntöön
panon tarkastelu sekä objektiivisten näkemysten esittämi
nen resursseista, nimityksistä ja käytännesäännöistä.

(58)

tärkeimmistä riskeistä sekä liiketoiminnan ja riskistrate
gian vaikutuksista. Liian monen johtotehtävän hoitami
nen on omiaan estämään ylimmän hallintoelimen jäsentä
käyttämästä riittävästi aikaa valvontatehtävänsä hoitami
seen. Sen vuoksi on tarpeen rajoittaa niiden johtotehtä
vien määrää, jotka laitoksen ylimmän hallintoelimen jä
senellä voi olla samaan aikaan eri yhteisöissä. Tällaista
rajoitusta sovellettaessa ei kuitenkaan tulisi ottaa lukuun
johtotehtäviä sellaisissa organisaatioissa, joilla ei ole ensi
sijaisesti kaupallisia tavoitteita, kuten voittoa tavoittele
mattomat tai hyväntekeväisyysjärjestöt.

Sen estämiseksi, että huonosti suunnitellut hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmät vaikuttavat haitallisesti moitteettomaan
riskienhallintaan, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön
periaatteet ja standardit, joilla varmistetaan ylimmän hal
lintoelimen harjoittama tehokas valvonta, edistetään
moitteetonta riskikulttuuria luottolaitosten ja sijoituspal
veluyritysten kaikilla tasoilla ja annetaan toimivaltaisille
viranomaisille mahdollisuus valvoa sisäisten hallinnointija ohjausjärjestelmien riittävyyttä. Näitä periaatteita ja
standardeja olisi sovellettava ottaen huomioon laitosten
toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus. Jäsenval
tioiden olisi voitava määrätä tässä direktiivissä edellytet
tyjen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien periaat
teiden ja standardien lisäksi muita hallinnointi- ja ohja
usjärjestelmiä koskevia periaatteita ja standardeja.

Jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia hallinnointi- ja ohja
usrakenteita. Useimmiten käytetään yksi- tai kaksipor
taista rakennetta tai molempia. Tässä direktiivissä käyte
tyillä määritelmillä pyritään kattamaan kaikki olemassa
olevat rakenteet suosimatta mitään erityistä rakennetta.
Ne ovat puhtaasti toiminnallisia, ja niiden tarkoituksena
on vahvistaa säännöt tietyn tuloksen saavuttamiseksi riip
pumatta siitä, mitä kansallista yhtiöoikeutta laitokseen
sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa. Määritelmien ei näin
ollen tulisi vaikuttaa yleiseen toimivallan jakautumiseen
kansallisen yhtiöoikeuden mukaisesti.

Jotta hallinnointitoimia ja -päätöksiä voitaisiin valvoa tu
loksekkaasti, laitoksen ylimmän hallintoelimen olisi
varattava riittävästi aikaa voidakseen hoitaa tehtäviään
ja kyetäkseen olemaan perillä laitoksen liiketoiminnasta,
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(59)

Ylimmän hallintoelimen jäseniä nimitettäessä laitoksen
osakkaiden tai jäsenten olisi harkittava, onko ehdokkailla
tarvittava tietämys, pätevyys ja taidot laitoksen asianmu
kaisen ja vakaan hoidon turvaamiseksi. Näitä periaatteita
olisi noudatettava ja toteutettava ylemmän hallintoelimen
jäsenten läpinäkyvien ja avointen nimitysmenettelyjen
kautta.

(60)

Ylimpien hallintoelimien puutteellinen liikkeenjohdollis
ten päätösten valvonta johtuu osittain ryhmäajatteluilmi
östä. Tämän ilmiön yhtenä syynä on ylimpien hallintoe
limien yksipuolinen kokoonpano. Jotta helpotettaisiin it
senäisten lausuntojen antamista ja kriittistä kyseenalaista
mista, laitosten ylimpien hallintoelinten olisi oltava riittä
vän heterogeenisia jäsentensä iän, sukupuolen, maantie
teellisen jakautumisen sekä koulutus- ja ammattitaustan
suhteen edustaakseen erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia.
Tasapainoinen sukupuolijakauma on erityisen tärkeää,
jotta ylin hallintoelin olisi demografisesti riittävän edus
tava. Laitosten, joissa aliedustetun sukupuolen edustuksen
kynnysarvo ei ylity, olisi pikaisesti toteutettava asianmu
kaisia toimenpiteitä. Työntekijöiden edustusta ylimmissä
hallintoelimissä voidaan myös pitää myönteisenä keinona
lisätä monimuotoisuutta, sillä näin lisätään uusi keskei
nen näkökulma ja aitoa tietämystä laitosten sisäisestä
työskentelystä. Heterogeenisempien ylimpien hallintoeli
mien tulisi valvoa hallintoa tehokkaammin ja sitä kautta
parantaa laitosten riskienvalvontaa ja sopeutumiskykyä.
Heterogeenisyyden tulisi sen vuoksi olla yksi ylimpien
hallintoelinten kokoonpanon perusteista. Monimuotoi
suuteen olisi kiinnitettävä huomiota myös laitosten rek
rytointipolitiikassa yleensä. Rekrytointipolitiikan olisi esi
merkiksi kannustettava laitoksia valitsemaan ehdokkaita
rajoitetuista luetteloista, joissa molemmat sukupuolet
ovat edustettuina.

(61)

Jäsenvaltioiden olisi lainsäädännön noudattamisen ja hal
linnointi- ja ohjausjärjestelmien lujittamiseksi luotava te
hokkaita ja luotettavia mekanismeja, joilla kannustetaan
ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille mahdollisista
tai tosiasiallisista rikkomuksista, jotka kohdistuvat tämän
direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä
annettuihin säännöksiin ja asetukseen (EU) N:o
575/2013. Työntekijöillä, jotka ilmoittavat laitoksissaan
tehdyistä rikkomuksista, olisi oltava täydellinen suoja.
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(63)

(64)
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Palkitsemisjärjestelmä, jolla kannustetaan liialliseen riskin
ottoon, voi heikentää luottolaitosten ja sijoituspalveluyri
tysten moitteetonta ja tehokasta riskienhallintaa. G-20jäsenmaat ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön finans
simarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) periaat
teet moitteettomista palkitsemiskäytännöistä ja täytän
töönpanostandardit, joiden tavoitteena on estää se, että
huonosti suunnitellut palkitsemisrakenteet vaikuttavat
haitallisesti riskienhallinnan tuloksellisuuteen ja yksittäis
ten henkilöiden riskinoton valvontaan. Tämän direktiivin
tavoitteena on panna kansainväliset periaatteet ja standar
dit täytäntöön unionin tasolla asettamalla luottolaitoksille
ja sijoituspalveluyrityksille nimenomainen velvollisuus
luoda niitä henkilöstöryhmiä varten, joiden ammatillisella
toiminnalla on merkittävä vaikutus luottolaitosten ja si
joituspalveluyritysten riskiprofiiliin, palkitsemisjärjestel
mät ja -käytännöt, jotka ovat sopusoinnussa tehokkaan
riskienhallinnan kanssa, ja pitää niitä yllä.

Laitosten moitteettoman palkitsemisjärjestelmän varmis
tamiseksi on asianmukaista määritellä palkitsemisjärjestel
män hallinnointia ja rakennetta koskevat selkeät periaat
teet. Palkitsemisjärjestelmä olisi erityisesti sovitettava lu
ottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen riskinottohaluk
kuuden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen mukaiseksi.
Tätä varten palkitsemisjärjestelmän tulosperusteisen osa
tekijän arvioinnin olisi perustuttava pitkän aikavälin tu
lokseen, ja siinä olisi otettava huomioon asianomaiseen
tulokseen liittyvät nykyiset ja tulevat riskit.

Muuttuvan palkitsemisen politiikassa olisi erotettava toi
sistaan yhtäältä palkitsemisen kiinteä osa, johon sisältyvät
maksut ja suhteutetut säännölliset eläkemaksut tai edut
(silloin kun ne eivät perustu tuloksiin), ja toisaalta palkit
semisen muuttuva osa, johon sisältyvät lisämaksut, tulok
siin perustuvat edut tai poikkeuksellisissa tapauksissa
muut sopimukseen perustuvat elementit lukuun otta
matta niitä, jotka kuuluvat normaaliin työehtokokonai
suuteen (kuten terveydenhuolto, lastenhoitopalvelut tai
suhteutetut säännölliset eläkemaksut). Sekä rahalliset
että muut kuin rahalliset edut olisi otettava huomioon.

Liiallisen riskinoton välttämiseksi olisi joka tapauksessa
vahvistettava palkitsemisen kokonaismäärän kiinteän ja
muuttuvan osan välisen suhteen korkein mahdollinen
taso. On aiheellista säätää laitosten osakkaiden, omista
jien tai jäsenten roolista tässä asiassa. Jäsenvaltioiden olisi
voitava vahvistaa tiukempia vaatimuksia palkitsemisen
kokonaismäärän kiinteän ja muuttuvan osan välisen suh
teen osalta. Pitkän aikavälin lykkäämisjärjestelyjen mukai
sesti maksettavien oman tai vieraan pääoman ehtoisten
rahoitusvälineiden käytön kannustamiseksi palkitsemisen
muuttuvana osana jäsenvaltioiden olisi voitava tietyin ra
joituksin sallia, että laitokset soveltavat laskennallista dis
konttokorkoa laskiessaan tällaisten välineiden arvoa, jotta
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voitaisiin soveltaa suurinta mahdollista tasoa. Jäsenvalti
oita ei kuitenkaan saisi velvoittaa säätämään tästä järjes
telystä, ja niiden olisi voitava säätää, että sitä sovelletaan
tässä direktiivissä edellytettyä pienempään enimmäispro
senttiosuuteen muuttuvan palkitsemisen kokonaismääräs
tä. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen ja johdonmu
kainen lähestymistapa ja siten tasapuoliset toimintaedel
lytykset sisämarkkinoilla, EPV:n tulisi antaa asianmukaiset
ohjeet sovellettavasta laskennallisesta diskonttokorosta.

(66)

Sen varmistamiseksi, että palkitsemisjärjestelmän suunnit
telu integroidaan laitoksen riskienhallintaan, ylimmän
hallintoelimen olisi vahvistettava käyttöön otettu palkit
semisjärjestelmä ja tarkistettava sitä säännöllisesti. Eri
tyyppisten laitosten erot olisi otettava huomioon suhte
uttamalla palkitsemista koskevat tämän direktiivin sään
nökset kyseisten laitosten kokoon, sisäiseen organisaa
tioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja moni
muotoisuuteen. Ei olisi oikeasuhteista edellyttää kaikkien
näiden periaatteiden noudattamista tietyntyyppisten sijoi
tuspalveluyritysten osalta.

(67)

Unionin rahoitusvakauden turvaamiseksi ja edistämiseksi
sekä tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mahdolli
sen kiertämisen ehkäisemiseksi toimivaltaisten viran
omaisten olisi varmistauduttava laitosten palkitsemista
koskevien periaatteiden ja sääntöjen noudattamisesta
konsolidoidusti eli konsernin, emoyritysten ja tytäryritys
ten tasolla, kolmansiin maihin sijoittautuneet sivuliikkeet
ja tytäryritykset mukaan lukien.

(68)

Koska huonosti suunnitellut palkitsemis- ja kannustinjär
jestelmät ovat omiaan lisäämään luottolaitoksiin ja sijoi
tuspalveluyrityksiin kohdistuvia riskejä sellaiselle tasolle,
jota ei voida pitää hyväksyttävänä, olisi toteutettava pi
kaisia korjaavia toimia ja tarvittaessa asianmukaisia oikai
sutoimenpiteitä. Näin ollen on aiheellista varmistaa, että
toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä asian
omaisten laitosten tehtäväksi laadullisia tai määrällisiä
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on puuttua ongelmiin,
joita on havaittu palkitsemisjärjestelmissä vakavaraisuu
den kokonaisarvion yhteydessä.

(69)

Palkitsemista koskevat säännökset eivät saisi vaikuttaa
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
153 artiklan 5 kohdalla turvattujen perusoikeuksien täy
simääräiseen toteutumiseen, kansallisen sopimus- ja työ
oikeuden yleisten periaatteiden ja osakkeenomistajien oi
keuksia ja osallistumista koskevan unionin ja kansallisen
oikeuden soveltamiseen, asianomaisen laitoksen ylimpien
hallintoelinten yleisiin velvollisuuksiin eikä työmarkki
naosapuolten mahdolliseen oikeuteen tehdä ja panna täy
täntöön työehtosopimuksia kansallisten lakien ja käytän
nön mukaisesti.
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(71)

(72)

(73)

(74)
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Luottoriskiin ja markkinariskiin liittyvien omien varojen
vaatimusten olisi perustuttava ulkoisiin luottoluokituksiin
vain siinä määrin kuin se on tarpeen. Sen vuoksi laitosten
olisi pyrittävä käyttämään sisäisten luottoluokitusten me
netelmiä tai sisäisiä malleja, jos luottoriski on olennainen.
Ulkoisiin luottoluokituksiin perustuvia standardimenetel
miä voitaisiin kuitenkin käyttää, jos luottoriski ei ole
olennainen, mikä pätee yleensä silloin, kun on kyse vä
hemmän kehittyneistä laitoksista, epäolennaisista vastuu
ryhmistä tai tilanteista, joissa sisäisten menetelmien
käyttö olisi kohtuuttoman raskasta.

Direktiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY olivat yksi niistä
pilareista, joihin liiallinen tukeutuminen ulkoisiin luotto
luokituksiin on perustunut. Tässä direktiivissä olisi otet
tava huomioon G-20-ryhmän päätelmät ja finanssimark
kinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) periaatteet ul
koisiin luottoluokituksiin tukeutumisen vähentämiseksi.
Laitoksia olisi sen vuoksi kannustettava käyttämään ul
koisten luottoluokitusten sijasta sisäisiä luokituksia myös
lakisääteisten omien varojen vaatimusten laskemiseen.

Liiallista tukeutumista ulkoisiin luottoluokituksiin olisi
vähennettävä, ja niistä johtuvat automaattiset vaikutukset
olisi poistettava asteittain. Sääntelyssä olisi sen vuoksi
vaadittava laitoksia ottamaan käyttöön päteviä luoton
antoperusteita ja luottopäätöksentekoprosesseja. Laitosten
olisi tässä prosessissa voitava käyttää ulkoisia luottoluo
kituksia yhtenä monista tekijöistä, mutta niihin ei saisi
tukeutua yksinomaisesti tai mekaanisesti.

Luottoluokituslaitoksen tunnustaminen ulkoiseksi luotto
luokituslaitokseksi ei saisi lisätä sulkeutumista markki
noilla, joita jo hallitsee kolme yritystä. EPV:n ja jäsenval
tioiden keskuspankkien ja EKP:n olisi prosessia helpotta
matta tai sen vaatimustasoa laskematta edistettävä luotto
luokituslaitosten tunnustamista ulkoisiksi luottoluokitus
laitoksiksi, jotta markkinat avautuisivat muille yrityksille.

Koska sisäisen mallintamisen lähestymistapoja, joita lai
tokset käyttävät, on hyvin monenlaisia, on tärkeää, että
toimivaltaisilla viranomaisilla ja EPV:llä on selkeä käsitys
riskipainotettujen omaisuuserien ja omien varojen vaa
timusten niistä kaikista arvoista, joita syntyy vastaaville
vastuille tällaisten lähestymistapojen mukaisesti. Tätä tar
koitusta varten laitoksilta olisi edellytettävä, että ne toi
mittavat toimivaltaisille viranomaisille niiden sisäisten
mallien tulokset, joita sovelletaan EPV:n kehittämiin nor
misalkkuihin, jotka kattavat laajan joukon vastuita. Saa
tujen tietojen perusteella toimivaltaisten viranomaisten
olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä varmistaak
seen, että tulosten samankaltaisuudet tai erot saman vas
tuun osalta ovat perusteltavissa aiheutuneiden riskien
suhteen. Toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n olisi ylei
semminkin varmistettava, että valinta sisäisen mallintami
sen lähestymistavan ja standardimenetelmän välillä ei
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johda siihen, että omien varojen vaatimukset arvioidaan
liian alhaisiksi. Vaikka operatiivista riskiä koskevia omien
varojen vaatimuksia on vaikeampi kohdentaa yksittäisen
vastuun tasolla ja näin ollen on aiheellista sulkea tämä
riskiluokka viitearvoprosessin ulkopuolelle, toimivaltais
ten viranomaisten olisi kuitenkin oltava selvillä operatii
vista riskiä koskevien sisäisten mallintamisen lähestymis
tapojen kehityksestä seuratakseen käytettyjä menettelyjä
ja parantaakseen valvontatapoja.

(75)

Olisi kannustettava sellaisen suhdeperusteisen luotonan
non kehittämistä, jossa jatkuvasta liiketoimintasuhteesta
asiakkaiden kanssa kootun tiedon ansiosta huolellisuus
velvollisuus sekä riskinarviointi ovat laadukkaampia kuin
silloin, jos käytettäisiin yksinomaan vakioituja tietoja ja
luottopisteytystä.

(76)

Kotijäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa myös maksuval
miuden valvonnasta niin pian kuin maksuvalmiusvaa
timusta koskevat yksityiskohtaiset kriteerit ovat sovellet
tavissa. Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa valvonnan koor
dinointi tällä alalla, jotta kotijäsenvaltio voisi käynnistää
valvonnan kyseisenä ajankohtana. Tehokkaan valvonnan
varmistamiseksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsen
valtion toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä myös
maksuvalmiuteen liittyvää yhteistyötä.

(77)

Jos samassa ryhmässä yhden laitoksen likvidit omaisuus
erät vastaavat stressitilanteessa ryhmän toisen jäsenen
maksuvalmiustarpeita, toimivaltaisten viranomaisten olisi
voitava vapauttaa laitos maksuvalmiusvaatimuksista ja so
veltaa kyseisiä vaatimuksia konsolidoidusti.

(78)

Tämän direktiivin perusteella toteutettavat toimenpiteet
eivät saisi vaikuttaa luottolaitosten tervehdyttämisestä ja
likvidaatiosta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY (1)
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden soveltamiseen.
Valvontatoimenpiteet eivät saisi johtaa syrjintään eri jä
senvaltioista olevien velkojien keskuudessa.

(79)

Finanssikriisin ja niiden myötäsyklisten mekanismien
vuoksi, jotka vaikuttivat osaltaan kriisin syntymiseen ja
pahensivat sen vaikutuksia, finanssimarkkinoiden vakau
den valvontaryhmä (FSB), Baselin pankkivalvontakomitea
(BCBS) ja G-20-maat antoivat suosituksia rahoitusalan
sääntelyn myötäsyklisten vaikutusten lieventämiseksi.
BCBS antoi joulukuussa 2010 uudet maailmanlaajuiset
sääntelystandardit pankkien omien varojen riittävyydestä
(Basel III -säännöt), mukaan luettuina säännöt, joissa edel
lytettiin yleisen pääomapuskurin ja vastasyklisen pää
omapuskurin ylläpitämistä.

(1) EUVL L 125, 5.5.2001, s. 15.
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Sen vuoksi on asianmukaista edellyttää, että luottolaitok
silla ja asianomaisilla sijoituspalveluyrityksillä on yleinen
pääomapuskuri ja vastasyklinen pääomapuskuri sen lisäk
si, että niiden on täytettävä muut omien varojen vaa
timukset; näin voidaan varmistaa, että ne keräävät talo
uskasvun aikana riittävän pääomapohjan, joka riittää tap
pioiden kattamiseen taloudellisesti kireinä aikoina. Vasta
syklistä pääomapuskuria olisi kerrytettävä silloin, kun
luotonannon ja muiden omaisuusluokkien kokonaiskas
vuun, jolla on merkittävä vaikutus tällaisten luottolaitos
ten ja sijoituspalveluyritysten riskiprofiiliin, katsotaan liit
tyvän koko järjestelmän laajuisen riskin kehittyminen, ja
sitä purettaisiin taloudellisesti kireinä aikoina.

Sen varmistamiseksi, että vastasykliset pääomapuskurit
vastaavat asianmukaisesti riskiä, joka kohdistuu pankki
alaan luotonannon liiallisen kasvun vuoksi, luottolaitos
ten ja sijoituspalveluyritysten olisi laskettava laitoskohtai
set puskurinsa niissä maissa sovellettavien vastasyklisten
puskurikantojen painotettuna keskiarvona, joissa niiden
luottovastuut sijaitsevat. Sen vuoksi kunkin jäsenvaltion
olisi nimettävä viranomainen, jonka tehtävänä on asettaa
neljännesvuosittain vastasyklinen puskurikanta kyseisessä
jäsenvaltiossa olevia vastuita varten. Tässä puskurikan
nassa olisi otettava huomioon luottomäärien kasvu ja
muutokset kyseisessä jäsenvaltioissa myönnettyjen luotto
jen suhteessa BKT:hen sekä mahdolliset muut rahoitusjär
jestelmän vakauteen kohdistuvien riskien kannalta rele
vantit muuttujat.

Edistääkseen kansainvälistä yhdenmukaisuutta vastasyklis
ten puskurikantojen asettamisessa BCBS on kehittänyt
menetelmän luotonannon ja BKT:n välisen suhteen poh
jalta. Kyseistä menetelmää olisi pidettävä yhteisenä lähtö
kohtana puskurikantoja koskevissa kansallisten viran
omaisten päätöksissä, mutta sen ei tulisi johtaa automaat
tiseen puskurikannan asettamiseen tai sitoa nimettyä vi
ranomaista. Puskurikannan on heijastettava merkitykselli
sellä tavalla luottosykliä ja luotonannon liiallisesta kas
vusta jäsenvaltiossa aiheutuvia riskejä, ja siinä on otettava
asianmukaisesti huomioon kansallisen talouden erityis
piirteet.

Muuttuvia palkkioita koskevat rajoitukset ovat tärkeä te
kijä varmistettaessa, että pääomapuskuriaan käyttävät lu
ottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset nostavat pää
omansa uudelleen vaadituille tasoille. Luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten on jo noudatettava periaatetta,
jonka mukaan muuttuvien palkkioiden myöntämisen ja
harkinnanvaraisen maksamisen sellaisille henkilöstöryh
mille, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen
vaikutus kyseisen laitoksen riskiprofiiliin, on oltava kysei
sen laitoksen taloudellisen aseman perusteella kestävää.
Sen varmistamiseksi, että laitos palauttaa ripeästi omat
varansa vaadituille tasoille, on asianmukaista mukauttaa
muuttuvien palkkioiden ja lisäeläke-etuuksien myöntämi
nen laitoksen kannattavuuteen myös niinä ajanjaksoina,
joina yhteenlaskettu puskurivaatimus ei täyty, ottaen huo
mioon laitoksen pitkän ajan kannattavuuden.
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(84)

Laitosten olisi käsiteltävä ja valvottava kaikkia keskitty
märiskejä kirjallisten toimintapolitiikkojen ja menettelyjen
avulla. Julkisen sektorin vastuiden luonteen vuoksi keskit
tymäriskien valvonta on tehokkaampaa kuin näiden vas
tuiden riskipainotus, näiden vastuiden koko ja pääoma
vaatimusten kalibrointiin liittyvät ongelmat huomioon
ottaen. Komission olisi sopivana ajankohtana toimitettava
kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskitty
märiskin vakavaraisuuskohteluun toivotuista muutoksista.

(85)

Jäsenvaltioiden olisi voitava edellyttää, että tietyillä laitok
silla on yleisen pääomapuskurin ja vastasyklisen pää
omapuskurin lisäksi järjestelmäriskipuskuri, jotta vähen
nettäisiin ja lievennettäisiin rahoitusmarkkinoiden pitkä
aikaista ei-syklistä järjestelmäriskiä tai makrotason va
kavaraisuusriskejä, joita asetus(EU) N:o 575/2013 ei kata,
rahoitusjärjestelmään kohdistuvan sellaisen häiriöriskin
vähentämiseksi tai lieventämiseksi, joka saattaa vaikuttaa
huomattavan kielteisesti tietyn jäsenvaltion rahoitusjärjes
telmään ja reaalitalouteen. Järjestelmäriskipuskurikantaa
olisi sovellettava kaikkiin laitoksiin tai yhteen tai useam
paan näiden laitosten osiin, joilla on liiketoiminnassaan
samanlainen riskiprofiili.

(86)

Jotta varmistetaan yhdenmukainen makrotason vakava
raisuuden valvonta koko unionissa, on asianmukaista,
että Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) laatii rää
tälöidyt periaatteet unionin taloutta varten ja vastaa nii
den soveltamisen valvonnasta. Tällä direktiivillä ei tulisi
estää EJRK:ta toteuttamasta sen tarpeellisiksi katsomia
toimia finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvon
nasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskiko
mitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1092/2010 (1) nojalla.

(87)

Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä virallisesti toisen
jäsenvaltion asettama järjestelmäriskipuskurikanta ja so
veltaa kyseistä puskurikantaa omassa maassaan toimilu
van saaneisiin laitoksiin niiden vastuiden osalta, jotka
sijaitsevat puskurikannan asettaneessa jäsenvaltiossa. Pus
kurikannan asettaneen jäsenvaltion olisi myös voitava
pyytää EJRK:ta antamaan asetuksen (EU) N:o 1092/2010
16 artiklassa tarkoitettu suositus yhdelle tai useammalle
jäsenvaltiolle, jotka ovat siinä asemassa, että ne voisivat
hyväksyä virallisesti järjestelmäriskipuskurikannan, kehot
taen niitä tekemään näin. Tällaiseen suositukseen sovel
letaan mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja 17 ar
tiklassa säädettyä noudata tai selitä -sääntöä.

(88)

Vastasyklisiä puskurikantoja koskevia jäsenvaltioiden pää
töksiä olisi koordinoitava mahdollisuuksien mukaan.
Tässä yhteydessä EJRK voisi toimivaltaisten tai nimettyjen
viranomaisten pyynnöstä helpottaa asianomaisten viran
omaisten välisiä keskusteluja ehdotettujen puskurikanto
jen asettamisesta, relevantit muuttujat mukaan lukien.

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.
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Jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys ei täytä yhteenlas
kettua puskuria koskevia vaatimuksia kokonaan, siihen
olisi kohdistettava toimenpiteitä, joilla pyritään varmista
maan, että sen omat varat saadaan hyvissä ajoin vaa
dituille tasoille. Pääoman säilyttämiseksi olisi asianmu
kaista määrätä oikeasuhteisia rajoituksia harkinnanvarai
sille voitonjaoille, osinkojen ja muuttuvien palkkioiden
maksaminen mukaan luettuna. Sen varmistamiseksi, että
tällaisilla laitoksilla tai yrityksillä on uskottava strategia
omien varojen palauttamiseksi vaadituille tasoille, niitä
olisi vaadittava laatimaan ja sopimaan toimivaltaisten vi
ranomaisten kanssa pääoman ylläpitämissuunnitelma,
jossa vahvistetaan, miten voitonjakoja koskevia rajoituk
sia sovelletaan, ja esitetään muut toimenpiteet, joita ky
seinen laitos tai yritys aikoo toteuttaa varmistaakseen
kaikkien puskurivaatimusten noudattamisen.

Viranomaisten odotetaan asettavan maailmanlaajuisille
järjestelmän kannalta merkittäville laitoksille (G-SII) kor
keammat omien varojen vaatimukset näiden laitosten ra
hoitusjärjestelmälle aiheuttaman suuremman riskin ja nii
den konkurssista veronmaksajille mahdollisesti aiheutu
vien vaikutusten kompensoimiseksi. Jos viranomainen
edellyttää järjestelmäriskipuskuria G-SII-puskurin ollessa
sovellettavissa, olisi sovellettava näistä korkeampaa. Jos
järjestelmäriskipuskuria sovelletaan ainoastaan vastuisiin
jäsenvaltiossa, sen olisi oltava kumulatiivinen G-SII-pus
kurin tai sellaisen muita järjestelmän kannalta merkittäviä
laitoksia (O-SII) koskevan puskurin kanssa, jota sovelle
taan tämän direktiivin mukaisesti.

Finanssipalveluja koskevilla teknisillä standardeilla olisi
varmistettava johdonmukainen yhdenmukaistaminen
sekä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen
suoja koko unionissa. Koska EPV:llä on pitkälle menevää
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista
antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luon
nokset sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpa
nostandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. EPV:n
olisi varmistettava tehokkaat hallinto- ja raportointipro
sessit teknisiä standardeja laatiessaan.

Komission tulisi hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla
säädöksillä sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 ar
tiklan mukaisesti EPV:n laatimat tekniset sääntelystandar
dit, jotka koskevat luottolaitoksissa olevien merkittävien
omistusosuuksien hyväksymistä ja hankkimista, toimival
taisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, sijoittautu
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä,
valvontayhteistyötä, luottolaitosten ja sijoituspalveluyri
tysten palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusalan sekaholdin
gyhtiöiden valvontaa. Komission ja EPV:n olisi varmistet
tava, että kaikki kyseiset laitokset voivat soveltaa näitä
standardeja oikeasuhteisina laitosten ja niiden toiminnan
luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.
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(93)

Kun komissio hyväksyy teknisen sääntelystandardin, joka
on sama kuin EPV:n toimittama teknisen sääntelystandar
din luonnos, sitä säädettyä määräaikaa, jonka kuluessa
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa tek
nistä sääntelystandardia, olisi tarvittaessa jatkettava yh
dellä kuukaudella ottaen huomioon niiden teknisten
sääntelystandardien yksityiskohdat ja lukumäärän, jotka
olisi hyväksyttävä tämän direktiivin nojalla. Lisäksi ko
mission olisi pyrittävä hyväksymään tekniset sääntelys
tandardit hyvissä ajoin, jotta Euroopan parlamentti ja
neuvosto voivat toteuttaa täysimääräisen tarkastelun, ot
taen huomioon teknisten sääntelystandardien suuri määrä
ja monimutkaisuus sekä Euroopan parlamentin ja neu
voston työjärjestysten yksityiskohdat, työskentelyaika
taulu ja kokoonpano.

(94)

Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan
mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä sekä asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti EPV:n kehittämiä
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat lu
ottolaitoksissa olevien merkittävien omistusosuuksien hy
väksymistä ja hankkimista, toimivaltaisten viranomaisten
välistä tietojenvaihtoa, valvontayhteistyötä, erityisiä va
kavaraisuusvaatimuksia sekä valvontaviranomaisten jul
kistamia tietoja.

(95)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen
täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä hel
mikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 182/2011 (1) mukaisesti.

(96)

Tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten tarkentamiseksi
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoi
tuja säädöksiä, jotka koskevat tässä direktiivissä käytetty
jen määritelmien selkeyttämistä ja terminologiaa, vasta
vuoroisesti tunnustettavien toimien luettelon laajenta
mista ja luottolaitosten sivuliikkeitä koskevan tietojen
vaihdon parantamista. On erityisen tärkeää, että komissio
asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset,
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja sää
döksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että
asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asian
mukaisesti.

(97)

Viittauksia direktiiveihin 2006/48/EY ja 2006/49/EY olisi
pidettävä viittauksina tähän direktiiviin ja asetukseen (EU)
N:o 575/2013.

(1) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuu
tusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta
16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivissä 2002/87/EY (1), maksu
palveluista sisämarkkinoilla 13 päivänä marraskuuta
2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivissä 2007/64/EY (2), siirtokelpoisiin arvopapereihin
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityk
siä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päi
vänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY (3), sähköisen ra
han liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittami
sesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta
16 päivänä syyskuuta 2009 annetussa Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivissä 2009/110/EY (4) sekä
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä ke
säkuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivissä 2011/61/EU (5) viitataan direktiivien
2006/48/EY ja 2006/49/EY säännöksiin, joissa käsitellään
omia varoja koskevia vaatimuksia, joista olisi säädettävä
tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013. Mai
nituissa direktiiveissä olevia viittauksia direktiiveihin
2006/48/EY ja 2006/49/EY olisi näin ollen pidettävä
viittauksina tämän direktiivin ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 säännöksiin, joilla säännellään omien va
rojen vaatimuksia.

Jotta voidaan laatia teknisiä standardeja sen varmistami
seksi, että finanssiryhmittymään kuuluvat laitokset sovel
tavat asianmukaisia laskentamenetelmiä määrittääkseen
vaaditun konsolidoidun pääoman, direktiiviä 2002/87/EY
olisi muutettava vastaavasti.

(100) Jotta pankkialan sisämarkkinat toimisivat yhä tehokkaam

min ja unionin kansalaiset voisivat hyötyä asianmukai
sesta läpinäkyvyydestä, toimivaltaisten viranomaisten olisi
julkistettava riittävän vertailukelpoisesti tietoa siitä tavas
ta, jolla tämä direktiivi pannaan täytäntöön.
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lainsäädännössä vahvistettuja valvontavaltuuksiaan. Toi
mivaltaisten viranomaisten olisi erityisesti harkittava tar
vetta soveltaa hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallin
nollisia toimenpiteitä, mukaan lukien vakavaraisuusmak
sut, joiden tason olisi yleisesti ottaen oltava yhteydessä
laitoksen tosiasiallisen likviditeettiaseman ja maksuvalmi
utta ja pysyvää varainhankintaa koskevien vaatimusten
väliseen eroon. Tätä arviointia tehdessään toimivaltaisten
viranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon
markkinaolosuhteet. Tällaisia hallinnollisia seuraamuksia
tai muita hallinnollisia toimenpiteitä olisi sovellettava
kunnes unionin tasolla pannaan täytäntöön lainsäädäntöä
maksuvalmiutta ja pysyvää varainhankintaa koskevista
vaatimuksista.

(103) Tässä direktiivissä tarkoitettuun henkilötietojen käsitte

lyyn olisi täysimittaisesti sovellettava yksilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6)
ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tieto
jen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 45/2001 (7).

(104) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän

direktiivin tavoitteita, joita ovat niiden sääntöjen vahvis
taminen, jotka koskevat oikeutta harjoittaa laitosten toi
mintaa sekä laitosten vakavaraisuuden valvontaa, vaan ne
voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuus
periaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei
ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
tarpeen.

(105) Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syys
(101) Maksuvalmiuden valvonnan osalta olisi oltava käytössä

ajanjakso, jonka kuluessa jäsenvaltiot siirtyvät sääntelyjär
jestelmään, jossa maksuvalmiusvaatimusta koskevia yksi
tyiskohtaisia kriteerejä sovelletaan.

(102) Jotta voidaan varmistaa laitosten vakaa, sujuva ja asteit

tainen siirtyminen uusiin maksuvalmiutta ja pysyvää va
rainhankintaa koskeviin vaatimuksiin unionin tasolla,
toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä täysimääräi
sesti tässä direktiivissä ja sovellettavassa kansallisessa

(1 )

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L
L

35, 11.2.2003, s. 1.
319, 5.12.2007, s. 1.
302, 17.11.2009, s. 32.
267, 10.10.2009, s. 7.
174, 1.7.2011, s. 1.

kuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhtei
sen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustel
luissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä,
jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista
lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, josta käy
ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien
suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten
asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(106) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY)

N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on
antanut lausunnon (8).

(6) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(7) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(8) EUVL C 175, 19.6.2012, s. 1.
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(107) Direktiivi 2002/87/EY olisi muutettava vastaavasti ja di

rektiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY olisi kumottava,
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5) Tanskassa seuraaviin laitoksiin: "Eksport Kredit Fonden",
"Eksport Kredit Fonden A/S", "Danmarks Skibskredit A/S"
ja "KommuneKredit";

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
I OSASTO
KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

6) Saksassa seuraavaan laitokseen: "Kreditanstalt für Wiedera
ufbau", yrityksiin, joita "Wohnungsgemeinnützigkeits
gesetz"-lain nojalla pidetään osana valtion asuntopolitiikkaa
ja jotka eivät pääasiallisesti harjoita pankkitoimintaa, sekä
yrityksiin, joita kyseisen lain nojalla pidetään voittoa tavoit
telemattomina asuntoalan yrityksinä;

Kohde
Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat:
a) oikeutta harjoittaa toimintaa luottolaitoksina ja sijoituspalve
luyrityksinä, jäljempänä yhteisesti 'laitokset';
b) valvontavaltuuksia ja -välineitä toimivaltaisten viranomaisten
harjoittamaa laitosten vakavaraisuusvalvontaa varten;
c) toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa laitosten vakava
raisuusvalvontaa asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettu
jen sääntöjen mukaisesti;
d) toimivaltaisia viranomaisia koskevia julkistamisvaatimuksia
laitosten vakavaraisuuden sääntelyn ja valvonnan alalla.
2 artikla

7) Virossa seuraaviin laitoksiin: "hoiu-laenuühistud", joita pi
detään "hoiu-laenuühistu seadus" -lain nojalla osuustoimin
nallisina yrityksinä;
8) Irlannissa "credit unions"- ja "friendly societes" -luottoosuuskuntiin;
9) Kreikassa seuraavaan laitokseen: "Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);
10) Espanjassa seuraavaan laitokseen: "Instituto de Crédito Ofi
cial";
11) Ranskassa seuraavaan laitokseen: "Caisse des dépôts et con
signations";

Soveltamisala
1.

Tätä direktiiviä sovelletaan laitoksiin.

2.
Tämän direktiivin 30 artiklaa sovelletaan paikallisiin yri
tyksiin.
3.
Tämän direktiivin 31 artiklaa sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa
tarkoitettuihin yrityksiin.
4.
Rahoitusalan holdingyhtiöihin, rahoitusalan sekaholdin
gyhtiöihin ja monialan holdingyhtiöihin, joiden pääkonttorit
ovat unionissa, sovelletaan 34 artiklaa ja VII osaston 3 lukua.
5.

Tätä direktiiviä ei sovelleta:

1) oikeuteen harjoittaa sijoituspalveluyritystoimintaa siltä osin
kuin sitä säännellään direktiivillä 2004/39/EY;
2) keskuspankkeihin;

12) Italiassa seuraavaan laitokseen: "Cassa Depositi e Prestiti";
13) Latviassa "krājaizdevu sabiedrības" -laitoksiin, joita
"kriājaizdevu sabiedrību likums" -lain nojalla pidetään fi
nanssipalveluja ainoastaan jäsenilleen tarjoavina osuustoi
minnallisina yrityksinä;
14) Liettuassa "kredito unijos" -laitoksiin, muihin kuin "Cent
rinė kredito unija";
15) Unkarissa seuraaviin laitoksiin: "MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság" ja "Magyar
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársa
ság";
16) Alankomaissa seuraaviin laitoksiin: "Nederlandse Investe
ringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", "NV Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij", "NV Industriebank Limburgs
Instituut voor Ontwikkeling en Financiering" ja "Overijs
selse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

3) postisiirtoa hoitaviin laitoksiin;
4) Belgiassa seuraavaan laitokseen: "Institut de Réescompte et
de Garantie / Herdiscontering- en Waarborginstituut";

17) Itävallassa yrityksiin, joita pidetään voittoa tavoittelematto
mina rakennusalan yrityksinä, sekä "Österreichische Kont
rollbank AG" -pankkiin;
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18) Puolassa seuraaviin laitoksiin: "Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo — Kredytowe" ja "Bank Gospodarstwa
Krajowego";

6) 'jälleenvakuutusyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määriteltyä jälleenva
kuutusyritystä;

19) Portugalissa "Caixas Económicas" -laitoksiin, jotka olivat
olemassa 1 päivänä tammikuuta 1986 ja jotka eivät ole
osakeyhtiömuotoisia, ja lukuun ottamatta "Caixa Econó
mica Montepio Geral" -laitosta;

7) 'ylimmällä hallintoelimellä' sellaista tai sellaisia laitoksen
elintä tai elimiä, joka tai jotka on nimetty kansallisen oike
uden mukaisesti ja jolla tai joilla on toimivalta vahvistaa
laitoksen strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen ja joka
valvoo ja seuraa tai jotka valvovat ja seuraavat johdon pää
töksentekoa ja johon tai joihin kuuluu laitoksen toimintaa
tosiasiallisesti johtavia henkilöitä;

20) Sloveniassa seuraavaan laitokseen: "SID-Slovenska izvozna
in razvojna banka, d.d. Ljubljana";
21) Suomessa seuraaviin laitoksiin: "Teollisen yhteistyön ra
hasto Oy / Fonden för industriellt samarbete Ab" ja "Finn
vera Oyj / Finnvera Abp";
22) Ruotsissa seuraavaan laitokseen: "Svenska Skeppshypoteks
kassan";
23) Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraaviin laitoksiin: "Na
tional Savings Bank", "Commonwealth Development Fi
nance Company Ltd", "Agricultural Mortgage Corporation
Ltd", "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd",
"Crown Agents for Overseas Governments and Administ
rations", "credit unions" ja "municipal banks".
6.
Tämän artiklan 5 kohdan 1 ja 3–23 alakohdassa tarkoi
tettuja yhteisöjä pidetään 34 artiklaa ja VII osaston 3 lukua
sovellettaessa rahoituslaitoksina.
3 artikla
Määritelmät
1.

Tämän direktiivin soveltamiseksi tarkoitetaan:

8) 'ylimmän hallintoelimen valvontatehtävällä' ylimmän hallin
toelimen tehtävää sen valvoessa ja seuratessa johdon pää
töksentekoa;
9) 'toimivalla johdolla' niitä luonnollisia henkilöitä, jotka vas
taavat laitoksen päivittäisestä johtamisesta ja ovat siitä tilija vastuuvelvollisia ylimmälle hallintoelimelle;
10) 'järjestelmäriskillä' sellaisen häiriön vaaraa rahoitusjärjestel
mässä, joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti rahoi
tusjärjestelmään ja reaalitalouteen;
11) 'malliriskillä' mahdollista tappiota, joka laitokselle voi ai
heutua sellaisten päätösten seurauksena, jotka voisivat peri
aatteessa perustua sisäisillä malleilla tuotettuihin tuloksiin,
ja jonka syynä ovat tällaisten mallien kehittämisen, täytän
töönpanon tai käytön virheet.
12) 'alullepanijalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 1 alakohdassa määriteltyä alullepanijaa;
13) 'järjestäjällä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 14 alakohdassa määriteltyä järjestäjää;

1) 'luottolaitoksella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

14) 'emoyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 15 alakohdassa määriteltyä emoyritystä;

2) 'sijoituspalveluyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä sijoituspal
veluyritystä;

15) 'tytäryrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 16 alakohdassa määriteltyä tytäryritystä;

3) 'laitoksella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 koh
dan 3 alakohdassa määriteltyä laitosta;
4) 'paikallisella yrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyä paikallista yri
tystä;
5) 'vakuutusyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artik
lan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyä vakuutusyritystä;

16) 'sivuliikkeellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 17 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä;
17) 'oheispalveluyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä oheispalvelu
yritystä;
18) 'omaisuudenhoitoyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 19 alakohdassa määriteltyä omaisuu
denhoitoyhtiötä;
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19) 'rahoitusalan holdingyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa määriteltyä rahoitus
alan holdingyhtiötä;

31) 'keskusvastapuolella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artik
lan 1 kohdan 34 alakohdassa määriteltyä keskusvastapuol
ta;

20) 'rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määriteltyä
rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;

32) 'omistusyhteydellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyä omistusyhteyttä;

21) 'monialan holdingyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määriteltyä monialan
holdingyhtiötä;
22) 'rahoituslaitoksella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 26 alakohdassa määriteltyä rahoituslaitosta;
23) 'finanssialan yhteisöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 27 alakohdassa määriteltyä finanssialan
yhteisöä;
24) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla laitoksella' asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 28 alakoh
dassa määriteltyä jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa lai
tosta;
25) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla laitoksella' asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 29 alakohdassa mää
riteltyä EU:ssa emoyrityksenä toimivaa laitosta;
26) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan hol
dingyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 30 alakohdassa määriteltyä jäsenvaltiossa emoyri
tyksenä toimivaa rahoitusalan holdingyhtiötä;
27) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhti
öllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 31
alakohdassa määriteltyä EU:ssa emoyrityksenä toimivaa ra
hoitusalan holdingyhtiötä;
28) 'jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan seka
holdingyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 32 alakohdassa määriteltyä jäsenvaltiossa emoyri
tyksenä toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;
29) 'EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdin
gyhtiöllä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 koh
dan 33 alakohdassa määriteltyä EU:ssa emoyrityksenä toi
mivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;
30) 'järjestelmän kannalta merkittävällä laitoksella' EU:ssa
emoyrityksenä toimivaa laitosta, EU:ssa emoyrityksenä toi
mivaa rahoitusalan holdingyhtiötä, EU:ssa emoyrityksenä
toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä tai laitosta, jonka
konkurssi tai toimintahäiriö voisi aiheuttaa järjestelmäris
kin;

33) 'huomattavalla omistusosuudella' asetuksen (EU) N:o
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa määriteltyä
huomattavaa omistusosuutta;
34) 'määräysvallalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 37 alakohdassa määriteltyä määräysvaltaa;
35) 'läheisellä sidonnaisuudella' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 38 alakohdassa määriteltyä läheistä
sidonnaisuutta;
36) 'toimivaltaisella viranomaisella' asetuksen (EU) N:o
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 40 alakohdassa määriteltyä
toimivaltaista viranomaista;
37) 'konsolidointiryhmän valvojalla' asetuksen (EU) N:o
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 41 alakohdassa määriteltyä
konsolidointiryhmän valvojaa;
38) 'toimiluvalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 42 alakohdassa määriteltyä toimilupaa;
39) 'kotijäsenvaltiolla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 43 alakohdassa määriteltyä kotijäsenvaltiota;
40) 'vastaanottavalla jäsenvaltiolla' asetuksen (EU) N:o
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määriteltyä
vastaanottavaa jäsenvaltiota;
41) 'EKPJ:n keskuspankeilla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 45 alakohdassa määriteltyjä EKPJ:n keskus
pankkeja;
42) 'keskuspankeilla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 46 alakohdassa määriteltyjä keskuspankkeja;
43) 'konsolidoidulla asemalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 47 alakohdassa määriteltyä konsolidoi
tua asemaa;
44) ilmauksella 'konsolidoinnin perusteella' asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 48 alakohdassa mää
riteltyä ilmausta 'konsolidoinnin perusteella';
45) ilmauksella 'alakonsolidointiryhmän tasolla' asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 49 alakohdassa mää
riteltyä ilmausta 'alakonsolidointiryhmän tasolla';
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46) 'rahoitusvälineellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 50 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä;
47) 'omilla varoilla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1
kohdan 118 alakohdassa tarkoitettuja omia varoja;
48) 'operatiivisella riskillä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artik
lan 1 kohdan 52 alakohdassa määriteltyä operatiivista ris
kiä;
49) 'luottoriskin vähentämisellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 57 alakohdassa määriteltyä luottoriskin
vähentämistä;
50) 'arvopaperistamisella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artik
lan 1 kohdan 61 alakohdassa määriteltyä arvopaperistamis
ta;
51) 'arvopaperistamispositiolla' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 62 alakohdassa määriteltyä arvopape
ristamispositiota;
52) 'arvopaperistamista varten perustetulla erillisyhtiöllä (securi
tisation special purpose entity, SSPE)' asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 66 alakohdassa mää
riteltyä arvopaperistamista varten perustettua erillisyhtiötä;
53) 'lisäeläke-etuuksilla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 73 alakohdassa määriteltyjä lisäeläke-etuuksia;
54) 'kaupankäyntivarastolla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määriteltyä kaupankäynti
varastoa;
55) 'säännellyllä markkinalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013
4 artiklan 1 kohdan 92 alakohdassa määriteltyä säänneltyä
markkinaa;
56) 'velkaantuneisuudella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artik
lan 1 kohdan 93 alakohdassa määriteltyä velkaantuneisuut
ta;
57) 'ylivelkaantumisriskillä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 ar
tiklan 1 kohdan 94 alakohdassa määriteltyä ylivelkaantu
misriskiä;
58) 'ulkoisella
luottoluokituslaitoksella'
asetuksen
(EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 98 alakohdassa mää
riteltyä ulkoista luottoluokituslaitosta;
59) 'sisäisillä menetelmillä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 143
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten
menetelmää, 221 artiklassa tarkoitettua sisäisten mallien
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menetelmää, 225 artiklassa tarkoitettua omat arvonleik
kaustekijät -menetelmää, 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tuja kehittyneitä mittausmenetelmiä, 283 ja 363 artiklassa
tarkoitettua sisäisen mallin menetelmää sekä 259 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua sisäisen arvioinnin lähestymistapaa.

2.
Jos tässä direktiivissä viitataan ylimpään hallintoelimeen ja
kansallisessa oikeudessa ylimmän hallintoelimen johto- tai val
vontatehtävät on annettu eri elimille tai yhden elimen eri jäse
nille, jäsenvaltion on yksilöitävä ylimmän hallintoelimen asiasta
vastaavat elimet tai jäsenet kansallisen oikeutensa mukaisesti,
jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.

II OSASTO
TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

4 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen ja niiden
valtuudet
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset,
jotka hoitavat tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o
575/2013 säädettyjä toimintoja ja tehtäviä. Niiden on ilmoitet
tava tästä sekä mahdollisesta toimintojen ja tehtävien jaosta
komissiolle ja EPV:lle.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viran
omaiset valvovat laitosten ja tarvittaessa rahoitusalan holdingyh
tiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden toimintaa sen arvi
oimiseksi, noudatetaanko tämän direktiivin ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 vaatimuksia.

3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianmukaiset toi
menpiteet toteutetaan, jotta toimivaltaiset viranomaiset saavat
tarpeelliset tiedot sen arvioimiseksi, noudattavatko laitokset ja
tarvittaessa rahoitusalan holdingyhtiöt tai rahoitusalan sekahol
dingyhtiöt 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, ja sen tutkimi
seksi, onko kyseisiä vaatimuksia mahdollisesti rikottu.

4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viran
omaisilla on tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013
vahvistettujen vakavaraisuuden valvontaan, tutkintaan ja seur
aamuksiin liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittava asiantunte
mus, voimavarat, toimintavalmiudet, toimivaltuudet ja riippu
mattomuus.

5.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset antavat ko
tijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarpeelliset
tiedot sen arvioimiseksi, noudattavatko laitokset tämän direktii
vin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti annettuja sään
töjä. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että laitosten sisäi
set valvontamenetelmät sekä hallinnolliset ja kirjanpitomenette
lyt mahdollistavat kaikkina aikoina sen tarkastamisen, että lai
tokset noudattavat näitä sääntöjä.
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6.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laitokset rekisteröivät
kaikki liiketoimensa ja dokumentoivat järjestelmänsä ja proses
sinsa, jotka kuuluvat tämän direktiivin ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 soveltamisalaan, siten, että toimivaltaiset viran
omaiset voivat kaikkina aikoina tarkastaa tämän direktiivin ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 noudattamisen.

7.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset valvontatehtävät ja
muut toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ovat erillisiä ja riip
pumattomia kriisinratkaisuun liittyviin tehtäviin nähden. Jäsen
valtioiden on ilmoitettava tästä sekä mahdollisesta tehtävienja
osta komissiolle ja EPV:lle.

8.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mikäli muut kuin
toimivaltaiset viranomaiset ovat kriisinratkaisussa toimivaltaisia,
nämä muut viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä toimivaltais
ten viranomaisten kanssa ja kuulevat näitä kriisinratkaisusuun
nitelmien laatimisen osalta.

5 artikla
Koordinointi jäsenvaltioissa
Jos jäsenvaltioissa on enemmän kuin yksi luottolaitosten, sijoi
tuspalveluyritysten ja rahoituslaitosten vakavaraisuutta valvova
toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltioiden on toteutettava tar
vittavat toimenpiteet järjestääkseen näiden viranomaisten välisen
koordinoinnin.
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d) toimivaltaiset viranomaiset toimivat läheisessä yhteistyössä
EJRK:n kanssa;

e) toimivaltaisille viranomaisille annetut kansalliset valtuudet
eivät estä niitä hoitamasta tehtäviään EPV:n jäseninä, sovel
tuvissa tapauksissa EJRK:n jäseninä tai tämän direktiivin ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.

7 artikla
Valvonnan unioniulottuvuus
Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on yleisten
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä otettava asianmukaisesti huo
mioon tekemiensä päätösten mahdollinen vaikutus rahoitusjär
jestelmän vakauteen muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ja eri
tyisesti kriisitilanteissa kyseisenä ajankohtana saatavissa olevien
tietojen perusteella.

III OSASTO
LUOTTOLAITOKSEN LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISTA
KOSKEVAT VAATIMUKSET
1. LUKU

Luottolaitoksen liiketoiminnan harjoittamista koskevat yleiset
vaatimukset
8 artikla
Toimilupa

6 artikla
Yhteistyö Euroopan finanssivalvojien järjestelmän
puitteissa
Hoitaessaan tehtäviään toimivaltaisten viranomaisten on otet
tava huomioon valvontavälineiden ja -käytäntöjen lähentäminen
tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla an
nettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten sovelta
misessa. Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) toimivaltaiset viranomaiset tekevät Euroopan finanssivalvo
jien järjestelmän osapuolina luottamukseen ja täysimääräi
seen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä var
mistaessaan, että ne toimittavat toisilleen ja muille Euroopan
finanssivalvojien järjestelmän osapuolille tarkoituksenmukai
sia ja luotettavia tietoja Euroopan unionista tehdyn sopimuk
sen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön
periaatteen mukaisesti;

b) toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat EPV:n ja tapauksen
mukaan valvontakollegioiden toimintaan;

c) toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät kaikin tavoin noudatta
maan EPV:n asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mu
kaisesti antamia ohjeita ja suosituksia sekä EJRK:n asetuksen
(EU) N:o 1092/2010 16 artiklan nojalla antamia varoituksia
ja suosituksia;

1.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että luottolaitokset hank
kivat toimiluvan ennen toimintansa aloittamista. Niiden on sää
dettävä toimilupaa koskevista vaatimuksista ja ilmoitettava ne
EPV:lle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10–14 artiklan sovel
tamista.

2.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset seuraa
vien seikkojen määrittämiseksi:

a) toimivaltaisille viranomaisille luottolaitosten toimilupahake
muksissa toimitettavat tiedot, mukaan luettuna 10 artiklassa
tarkoitettu toimintasuunnitelma;

b) vaatimukset, jotka koskevat määräosuuksia omistavia osak
kaita ja jäseniä 14 artiklan mukaisesti; ja

c) seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista hoita
masta tehokkaasti 14 artiklassa tarkoitettuja valvontatehtävi
ään.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisen alakohdan a,
b ja c alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laa
timiseksi 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tar
koitettujen tietojen toimittamista varten.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
4.
EPV toimittaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2015.
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3.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että luottolaitokset, jotka eivät
täytä erillisiä omien varojen vaatimusta ja jotka olivat olemassa
15 päivänä joulukuuta 1979, voivat jatkaa liiketoimintaansa. Ne
voivat vapauttaa tällaiset luottolaitokset 13 artiklan 1 kohdan
ensimmäiseen alakohtaan sisältyvän vaatimuksen täyttämisestä.

4.
Jäsenvaltiot voivat myöntää toimiluvan tietyille luottolai
tosryhmille, joiden perustamispääoma on 1 kohdassa säädettyä
pienempi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) perustamispääoma on vähintään 1 miljoona euroa;
9 artikla
Muita henkilöitä tai yrityksiä kuin luottolaitoksia koskeva
kielto vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisin
maksettavia varoja

b) asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ja EPV:lle
perusteensa tämän mahdollisuuden käyttämiselle.

1.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä henkilöitä tai yrityksiä, jotka
eivät ole luottolaitoksia, harjoittamasta liiketoimintaa, johon
kuuluu talletusten tai muiden takaisin maksettavien varojen vas
taanottaminen yleisöltä.

13 artikla

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta talletusten tai muiden
takaisin maksettavien varojen vastaanottamiseen jäsenvaltiolta,
jäsenvaltion alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta, julkisilta
kansainvälisiltä elimiltä, joissa yksi tai useampi jäsenvaltio on
jäsenenä, eikä kansallisessa tai unionin oikeudessa nimenomai
sesti säänneltyihin tapauksiin edellyttäen, että kyseiseen toimin
taan sovelletaan tallettajien ja sijoittajien suojaamiseksi tarkoitet
tuja säännöksiä ja valvontaa.
10 artikla

Liiketoiminnan tosiasiallinen hoitaminen ja pääkonttorin
sijaintipaikka
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan lu
ottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseen vain, jos toimilupaa
hakevan luottolaitoksen toimintaa johtaa tosiasiallisesti ainakin
kaksi henkilöä.

Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä tällainen toimilupa,
jos ylimmän hallintoelimen jäsenet eivät täytä 91 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Toimintasuunnitelma ja organisaatiorakenne
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimilupahakemuksiin lii
tetään toimintasuunnitelma, josta ilmenee, minkä tyyppistä lii
ketoimintaa on tarkoitus harjoittaa, sekä luottolaitoksen organi
saatiorakenne.
11 artikla
Taloudelliset tarpeet
Jäsenvaltiot eivät saa edellyttää, että toimilupahakemuksen käsit
telyssä perusteena pidetään markkinoilla vallitsevia taloudellisia
tarpeita.
12 artikla

2.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että

a) luottolaitoksella, joka on oikeushenkilö ja jolla on siihen
sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisesti sääntömääräi
nen kotipaikka, on pääkonttori samassa jäsenvaltiossa kuin
sen sääntömääräinen kotipaikka;

b) muulla kuin a alakohdassa tarkoitetulla luottolaitoksella on
pääkonttori siinä jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt sen toi
miluvan ja jossa se tosiasiassa harjoittaa liiketoimintaansa.

Perustamispääoma
1.
Rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen
muiden yleisten ehtojen soveltamista, toimivaltaisten viran
omaisten on evättävä toimilupa luottolaitoksen liiketoiminnan
aloittamiseksi, jos luottolaitoksella ei ole erillisiä omia varoja tai
sen perustamispääoma on pienempi kuin 5 miljoonaa euroa.
2.
Perustamispääoma muodostuu ainoastaan yhdestä tai use
ammasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 1 kohdan
a–e alakohdassa tarkoitetusta erästä.

14 artikla
Osakkeenomistajat ja jäsenet
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa lu
ottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseen, jollei luottolaitos
ole ilmoittanut sen sellaisten suoraan tai välillisesti omistajina
tai jäseninä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden nimiä,
joilla on määräosuudet luottolaitoksesta, ja näiden osuuksien
määriä, taikka jos määräosuuksia ei ole, 20 suurimman osak
keenomistajan tai jäsenen nimiä.

L 176/356

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Määritettäessä, täyttyvätkö määräosuutta koskevat arviointipe
rusteet, otetaan huomioon säännellyillä markkinoilla kaupan
käynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita
koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmu
kaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) 9 ja 10 ar
tiklassa tarkoitetut äänioikeudet sekä mainitun direktiivin 12 ar
tiklan 4 ja 5 kohdassa säädetyt äänioikeuksien yhteenlaskemista
koskevat ehdot.
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kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on
puutteellinen, kuuden kuukauden kuluessa päätöstä varten tar
vittavien lisätietojen vastaanottamisesta.

Päätös toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä on aina teh
tävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

16 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa ottaa huomioon sellaisia äänioikeuksia tai
osakkeita, joita laitoksilla on sen vuoksi, että ne ovat antaneet
merkintäsitoumuksen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun tai
rahoitusvälineiden liikkeeseenlasku on järjestetty direktiivin
2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 6 kohdassa tarkoitetun
merkintätakauksen perusteella, jos kyseisiä oikeuksia ei käytetä
eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen ja
jos ne luovutetaan vuoden kuluessa hankkimisesta.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa lu
ottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseen, jos ne eivät ole va
kuuttuneita osakkeenomistajien tai jäsenten sopivuudesta luotto
laitoksen omistajiksi, kun otetaan huomioon tarve varmistaa
luottolaitoksen järkevä ja vakaa hoito, erityisesti jos 23 artiklan
1 kohdassa vahvistetut perusteet eivät täyty. Sovelletaan 23 ar
tiklan 2 ja 3 kohtaa ja 24 artiklaa.

3.
Jos luottolaitoksen ja muiden luonnollisten henkilöiden tai
oikeushenkilöiden välillä on läheisiä sidonnaisuuksia, toimival
taiset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan ainoastaan, jos
kyseiset sidonnaisuudet eivät estä niitä hoitamasta tehokkaasti
valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa luottolai
toksen liiketoiminnan aloittamiseen, jos luottolaitokseen lähei
sesti sidoksissa olevaan yhteen tai useampaan luonnolliseen hen
kilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan lait,
asetukset tai hallinnolliset määräykset tai niiden täytäntöönpa
noon liittyvät vaikeudet estävät kyseisiä viranomaisia hoitamasta
tehokkaasti valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava luottolaitoksia toi
mittamaan niille tiedot, jotka ne tarvitsevat valvoakseen, että
tässä kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät jatkuvasti.

15 artikla
Toimiluvan epääminen
Jos toimivaltainen viranomainen päättää olla myöntämättä
toimilupaa luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamiseen, sen on
ilmoitettava päätös ja sen perusteet hakijalle kuuden kuukauden
(1) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

Muiden

jäsenvaltioiden toimivaltaisten
kuuleminen ennakolta

viranomaisten

1.
Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava toisen jäsenval
tion toimivaltaisia viranomaisia ennen kuin se myöntää luotto
laitokselle toimiluvan, jos kyseinen luottolaitos on

a) tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen luottolai
toksen tytäryritys;

b) tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen luottolai
toksen emoyrityksen tytäryritys;

c) samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden
määräysvallan alainen kuin tuossa toisessa jäsenvaltiossa toi
miluvan saanut luottolaitos.

2.
Toimivaltaisen viranomaisen on kuultava vakuutusyritys
ten tai sijoituspalveluyritysten valvonnasta vastaavaa asianomai
sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista ennen kuin se
myöntää luottolaitokselle toimiluvan, jos kyseinen luottolaitos
on

a) unionissa toimiluvan saaneen vakuutusyrityksen tai sijoitus
palveluyrityksen tytäryritys;

b) unionissa toimiluvan saaneen vakuutusyrityksen tai sijoitus
palveluyrityksen emoyrityksen tytäryritys;

c) samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden
määräysvallan alainen kuin unionissa toimiluvan saanut va
kuutusyritys tai sijoituspalveluyritys.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viran
omaisten on kuultava toisiaan erityisesti arvioidessaan osakkeen
omistajien sopivuutta sekä saman ryhmän toisen yrityksen joh
tamiseen osallistuvien ylimmän hallintoelimen jäsenten mainetta
ja kokemusta. Viranomaisten on vaihdettava keskenään kaikki
osakkeenomistajien sopivuutta sekä ylimmän hallintoelimen jä
senten mainetta ja kokemusta koskevat tiedot, jotka ovat mer
kityksellisiä toimiluvan myöntämisen ja toimintaehtojen noudat
tamisen jatkuvan arvioinnin kannalta.
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17 artikla
Toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden luottolaitosten
sivuliikkeet
Vastaanottavat jäsenvaltiot eivät saa vaatia toimilupaa tai perus
tamispääomaa muussa jäsenvaltiossa toimiluvan jo saaneen lu
ottolaitosten sivuliikkeiltä. Tällaisten sivuliikkeiden perustami
seen ja valvontaan sovelletaan 35 artiklaa, 36 artiklan 1, 2 ja
3 kohtaa, 37 artiklaa, 40–46 artiklaa sekä 49, 74 ja 75 artiklaa.
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on olemassa sekaannuksen vaara, vastaanottavat jäsenvaltiot
voivat selvyyden vuoksi vaatia, että toiminimeen on liitettävä
selittäviä osia.

20 artikla
Toimiluvan myöntämisen ja peruuttamisen ilmoittaminen
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikki 8 ar
tiklan nojalla myönnetyt toimiluvat EPV:lle.

18 artikla
Toimiluvan peruuttaminen
Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa luottolaitokselle
myönnetyn toimiluvan vain, jos luottolaitos

a) ei käytä toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, nimenomaisesti
luopuu toimiluvasta tai on lopettanut liiketoiminnan yli kuu
deksi kuukaudeksi, jollei kyseinen jäsenvaltio ole säätänyt
toimiluvan raukeamisesta tällaisissa tapauksissa;

b) on saanut toimiluvan antamalla virheellisiä tietoja tai muu
toin säännösten vastaisella tavalla;

2.
EPV:n on julkistettava verkkosivustollaan luettelo kaikkien
toimiluvan saaneiden luottolaitosten nimistä, ja sitä on päivitet
tävä säännöllisesti.

3.
Konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava asianomai
sille toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle 14 artiklan 3 koh
dan, 74 artiklan 1 kohdan ja 109 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kaikki luottolaitosryhmää koskevat tiedot erityisesti ryhmän oi
keudellisesta rakenteesta, organisaatiorakenteesta ja hallinnosta.

4.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on
mainittava sellaisten luottolaitosten nimet, joilla ei ole 12 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettua pääomaa, ja yksilöitävä nämä luotto
laitokset sellaisiksi.

c) ei enää täytä toimiluvan myöntämisen edellytyksiä;

d) ei enää täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannessa,
neljännessä tai kuudennessa osassa säädettyjä, tämän direktii
vin 104 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai 105 artiklassa
vahvistettuja vakavaraisuusvaatimuksia, tai jos ei voida enää
luottaa sen täyttävän velvoitteitaan velkojilleen, ja erityisesti
jos se ei kykene enää turvaamaan talletuksenhaltijoiden sille
uskomia omaisuuseriä;

e) kuuluu johonkin niistä muista tapauksista, joissa kansallisen
lainsäädännön mukaan toimilupa voidaan peruuttaa; tai

f) syyllistyy johonkin 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rik
komukseen.

19 artikla

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle jo
kaisesta toimiluvan peruuttamisesta ja ilmoitettava samalla pe
ruuttamispäätöksen perusteet.

21 artikla
Keskuslaitokseen

pysyvästi liittyneitä
koskevat vapautukset

luottolaitoksia

1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat vapauttaa asetuksen
(EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitetun luottolaitoksen
samassa kohdassa säädetyin edellytyksin tämän direktiivin 10
ja 12 artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan soveltamisesta.

Jäsenvaltiot voivat ylläpitää ja käyttää voimassa olevaa kansal
lista oikeutta tällaisen vapautuksen soveltamiseksi, edellyttäen
että se ei ole ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen (EU)
N:o 575/2013 kanssa.

Luottolaitoksen nimi
Harjoittaessaan toimintaansa luottolaitokset voivat nimitysten
"pankki", "säästöpankki" tai muiden pankkinimien käyttöä kos
kevista vastaanottavan jäsenvaltion säännöksistä riippumatta
käyttää kaikkialla unionin alueella samaa toiminimeä, jota ne
käyttävät siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden pääkonttori on. Jos

2.
Jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 1 kohdassa tar
koitettua vapautusta, 17, 33, 34 ja 35 artiklaa, 36 artiklan 1–3
kohtaa sekä 39–46 artiklaa, VII osaston 2 luvun II jaksoa ja VII
osaston 4 lukua sovelletaan keskuslaitoksen ja siihen liittyneiden
laitosten muodostamaan kokonaisuuteen.
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Määräosuus luottolaitoksesta
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viranomaiset voivat harkintansa mukaan pyytää vielä täydentä
mään tai tarkentamaan tietoja, mutta tämä ei saa enää keskeyt
tää arviointijaksoa.

22 artikla
Ehdotettujen hankintojen ilmoittaminen ja arviointi
1.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että luonnollisen henkilön
tai oikeushenkilön tai tällaisten yhdessä toimivien henkilöiden,
jäljempänä 'hankkijaehdokas', jotka ovat päättäneet hankkia suo
raan tai välillisesti määräosuuden luottolaitoksesta tai lisätä suo
raan tai välillisesti määräosuuttaan siten, että hankkijaehdokkaan
osuus äänioikeuksista tai pääomasta olisi vähintään 20, 30 tai
50 prosenttia, taikka siten, että luottolaitoksesta tulee hankkija
ehdokkaan tytäryritys, jäljempänä 'ehdotettu hankinta', on il
moitettava hankinnasta etukäteen kirjallisesti sen luottolaitoksen
suhteen toimivaltaisille viranomaisille, josta ne pyrkivät hankki
maan määräosuuden tai lisäämään sitä, mainiten samalla aiotun
osuuden suuruuden ja antaen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut
asiaa koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden ei edellytetä soveltavan 30
prosentin raja-arvoa, jos ne soveltavat direktiivin 2004/109/EY
9 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti yhden kolmasosan
raja-arvoa.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hankkijaeh
dokkaalle kirjallisesti heti ja joka tapauksessa kahden työpäivän
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta
sekä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen mahdollisesta myöhem
mästä vastaanottamisesta, että ne ovat vastaanottaneet ilmoituk
sen tai tiedot.

Toimivaltaisilla viranomaisilla on enintään 60 työpäivää aikaa
ilmoituksen ja sellaisten asiakirjojen vastaanottamista koskevan
kirjallisen ilmoituksen päiväyksestä, joiden liittämistä ilmoituk
seen jäsenvaltio edellyttää 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun
luettelon perusteella, jäljempänä 'arviointijakso', suorittaa 23 ar
tiklan 1 kohdassa säädetty arviointi, jäljempänä 'arviointi'.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hankkijaehdok
kaalle arviointijakson päättymispäivämäärä antaessaan vastaan
ottamista koskevan ilmoituksen.

3.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat arviointijakson viiden
kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana tarvittaessa pyytää
lisätietoja, jotka ovat tarpeen arvioinnin suorittamiseksi. Pyyntö
on esitettävä kirjallisesti, ja siinä on yksilöitävä tarvittavat lisä
tiedot.

Arviointijakso keskeytetään sinä päivänä, jona toimivaltaiset vi
ranomaiset ovat pyytäneet tietoja, siihen päivään saakka, jona
hankkijaehdokkaan toimittamat lisätiedot on saatu. Keskeytys ei
saa olla pitempi kuin kaksikymmentä työpäivää. Toimivaltaiset

4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat pidentää 3 kohdan toi
sessa alakohdassa tarkoitettua keskeytystä enintään 30 työpäi
väksi, jos hankkijaehdokas on sijoittautunut tai sääntelyn koh
teena kolmannessa maassa tai kyseessä on luonnollinen henkilö
tai oikeushenkilö, johon ei sovelleta tämän direktiivin tai direk
tiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY tai 2004/39/EY mukaista val
vontaa.

5.
Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät vastustaa ehdotet
tua hankintaa, niiden on ilmoitettava tästä hankkijaehdokkaalle
kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa arvioinnin tekemisestä ja
ylittämättä arviointijaksoa, perustellen päätöksensä. Jollei kansal
lisesta lainsäädännöstä muuta johdu, yleisön saataville voidaan
hankkijaehdokkaan pyynnöstä saattaa asianmukainen selvitys
päätöksen perusteluista. Tämä ei estä jäsenvaltiota sallimasta
toimivaltaisen viranomaisen julkistaa tällaisia tietoja ilman hank
kijaehdokkaan pyyntöä.

6.
Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät arviointijakson kulu
essa vastusta kirjallisesti ehdotettua hankintaa, se katsotaan hy
väksytyksi.

7.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä enimmäisajan,
jonka kuluessa ehdotettu hankinta on saatettava päätökseen, ja
tarvittaessa pidentää tätä määräaikaa.

8.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa vaatimuksia, jotka ovat tiu
kempia kuin tässä direktiivissä säädetyt, sen osalta, miten toi
mivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava äänioikeuksien tai
pääoman suorista tai välillisistä hankinnoista tai miten toimi
valtaiset viranomaiset hyväksyvät ne.

9.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set yhteisten menettelyjen, lomakkeiden ja mallien laatimiseksi
24 artiklassa tarkoitettua asianomaisten toimivaltaisten viran
omaisten välistä kuulemismenettelyä varten.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

23 artikla
Arviointiperusteet
1.
Arvioidessaan 22 artiklan 1 kohdassa edellytettyä ilmoi
tusta ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja toimivaltais
ten viranomaisten on hankinnan kohteena olevan luottolaitok
sen järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi ja ottaen huo
mioon hankkijaehdokkaan todennäköinen vaikutus luottolaitok
seen arvioitava hankkijaehdokkaan sopivuus ja ehdotetun han
kinnan taloudellinen järkevyys seuraavien perusteiden mukaises
ti:

a) hankkijaehdokkaan maine;

b) ylimpään hallintoelimeen tai toimivaan johtoon kuuluvien
henkilöiden, jotka tulevat johtamaan luottolaitoksen liiketoi
mintaa aiotun hankinnan seurauksena, maine, tietämys, tai
dot ja kokemus 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c) hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus erityisesti suhteessa
siihen, millaista liiketoimintaa ehdotetun hankinnan koh
teena olevassa luottolaitoksessa harjoitetaan ja aiotaan har
joittaa;

d) se, pystyykö luottolaitos täyttämään jatkuvasti tähän direktii
viin ja asetukseen (EU) N:o 575/2013 sekä soveltuvin osin
muuhun unionin oikeuteen, erityisesti direktiiveihin
2002/87/EY ja 2009/110/EY, perustuvat vakavaraisuusvaa
timukset, mukaan lukien se, onko ryhmällä, jonka osa lu
ottolaitoksesta tulee, rakenne, joka mahdollistaa tehokkaan
valvonnan, tehokkaan tietojenvaihdon toimivaltaisten viran
omaisten välillä ja toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen
vastuunjaon määrittämisen;

e) se, onko perusteltua syytä epäillä, että ehdotetun hankinnan
yhteydessä syyllistytään tai pyritään tai on syyllistytty tai
pyritty rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutar
koituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä loka
kuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2005/60/EY (1) 1 artiklassa tarkoitettuun rahanpe
suun tai terrorismin rahoitukseen tai että ehdotettu hankinta
saattaisi lisätä tämän vaaraa.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat vastustaa ehdotettua
hankintaa vain, jos se on perusteltua 1 kohdassa säädettyjen
perusteiden nojalla tai jos hankkijaehdokkaan toimittamat tiedot
ovat puutteellisia.

3.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennakkoehtoja sen suhteen,
millainen omistusosuuden taso on hankittava, eivätkä sallia toi
mivaltaisten viranomaistensa tarkastelevan ehdotettua hankintaa
markkinoiden taloudellisten tarpeiden pohjalta.
(1) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
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4.
Jäsenvaltioiden on julkistettava luettelo tiedoista, jotka tar
vitaan arvion tekemiseen ja jotka on toimitettava toimivaltaisille
viranomaisille 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta
annettaessa. Vaadittavien tietojen on oltava suhteutettuja ja mu
kautettuja hankkijaehdokkaan ja ehdotetun hankinnan luontee
seen. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia tietoja, joilla ei ole merkitystä
toiminnan vakauden arvioinnille.

5.
Sen estämättä, mitä 22 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa sää
detään, toimivaltaisen viranomaisen on kohdeltava hakijaehdok
kaita syrjimättömällä tavalla, jos kyseinen viranomainen on saa
nut ilmoituksen kahdesta tai useammasta ehdotuksesta hankkia
määräosuus tai lisätä määräosuutta samasta luottolaitoksesta.

24 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö
1.
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on arviointia
suorittaessaan kuultava toisiaan täysimääräisesti, jos hankkijaeh
dokas on

a) luottolaitos, vahinkovakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys, si
joituspalveluyritys tai direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettu rahastoyhtiö, jäljempänä
'yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiö', jolle on myönnetty
toimilupa toisessa jäsenvaltiossa tai muulla alalla kuin millä
ehdotetun hankinnan kohde toimii;

b) sellaisen luottolaitoksen, vahinkovakuutusyrityksen, jälleenva
kuutusyrityksen, sijoituspalveluyrityksen tai yhteissijoitusyri
tyksen rahastoyhtiön emoyritys, jolle on myönnetty toimi
lupa toisessa jäsenvaltiossa tai muulla alalla kuin millä ehdo
tetun hankinnan kohde toimii;

c) luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on määräysvalta sellai
sessa luottolaitoksessa, vahinkovakuutusyrityksessä, jälleenva
kuutusyrityksessä, sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitu
syrityksen rahastoyhtiössä, jolle on myönnetty toimilupa toi
sessa jäsenvaltiossa tai muulla alalla kuin millä ehdotetun
hankinnan kohde toimii.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta vii
vytystä toimitettava toisilleen kaikki hankinnan arvioimisen kan
nalta olennaiset tai asiaan vaikuttavat tiedot. Toimivaltaisten
viranomaisten on tältä osin toimitettava pyynnöstä toisilleen
kaikki asiaan vaikuttavat tiedot ja oma-aloitteisesti kaikki olen
naiset tiedot. Ehdotetun hankinnan kohteena olevalle luottolai
tokselle toimiluvan myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen te
kemässä päätöksessä on esitettävä hankkijaehdokkaasta vastaa
van toimivaltaisen viranomaisen lausunnot ja varaukset.
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25 artikla

27 artikla

Luovutuksesta ilmoittaminen

Määräosuuksia koskevat arviointiperusteet

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön, joka on päättänyt luopua suoraan tai välillisesti
määräosuudestaan luottolaitoksessa, on ilmoitettava luovutuk
sesta etukäteen kirjallisesti toimivaltaisille viranomaisille ja il
moitettava myös kyseisen osuuden suuruus. Tällaisen henkilön
on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille myös päätökses
tään vähentää määräosuuttaan siten, että kyseisen henkilön
osuus äänioikeuksista tai pääomasta on alle 20, 30 tai 50 pro
senttia, tai siten, että luottolaitos lakkaa olemasta kyseisen hen
kilön tytäryritys. Jäsenvaltioiden ei edellytetä soveltavan 30 pro
sentin raja-arvoa, jos ne soveltavat direktiivin 2004/109/EY 9 ar
tiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti yhden kolmasosan rajaarvoa.

Määritettäessä, täyttääkö hankinta 22, 25 ja 26 artiklassa tar
koitettua määräosuutta koskevat arviointiperusteet, otetaan huo
mioon direktiivin 2004/109/EY 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoite
tut äänioikeudet sekä mainitun direktiivin 12 artiklan 4 ja 5
kohdassa säädetyt niiden yhteenlaskemista koskevat ehdot.

26 artikla
Ilmoittamisvelvollisuudet ja seuraamukset
1.
Luottolaitoksen on heti asiasta tiedon saatuaan ilmoitet
tava toimivaltaisille viranomaisille sellaisista sen omaa pääomaa
koskevista omistusosuuksien hankinnoista tai niistä luopumisis
ta, joiden vuoksi kyseinen omistusosuus muodostuu 22 artiklan
1 kohdassa ja 25 artiklassa tarkoitettua raja-arvoa suuremmaksi
tai pienemmäksi.

Määritettäessä, täyttyvätkö 26 artiklassa tarkoitetut määräo
suutta koskevat arviointiperusteet, jäsenvaltiot eivät saa ottaa
huomioon sellaisia äänioikeuksia tai osakkeita, joita laitoksilla
voi olla sen vuoksi, että ne ovat antaneet merkintäsitoumuksen
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun tai rahoitusvälineiden liik
keeseenlasku on järjestetty direktiivin 2004/39/EY liitteessä I
olevan A osan 6 kohdassa tarkoitetun merkintätakauksen pe
rusteella, edellyttäen, että kyseisiä oikeuksia ei käytetä eikä niillä
muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen ja että niistä
luovutaan vuoden kuluessa hankkimisesta.

IV OSASTO
SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN PERUSTAMISPÄÄOMA

28 artikla
Sijoituspalveluyritysten perustamispääoma

Sellaisten säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi
otettujen luottolaitosten on vähintään vuosittain ilmoitettava
toimivaltaisille viranomaisille määräosuuksia omistavien osak
kaiden ja jäsenten nimet sekä näillä olevien omistusosuuksien
suuruudet esimerkiksi sellaisina kuin nämä tiedot esitetään yh
tiö- tai vuosikokouksessa tai sellaisina kuin tiedot saadaan kau
pankäynnin kohteeksi otettuja yhtiöitä koskevien määräysten
mukaisesti.

2.
Niissä tapauksissa, joissa 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tujen henkilöiden käyttämä vaikutusvalta on omiaan aiheutta
maan haittaa laitoksen järkevälle ja vakaalle hoidolle, jäsenvalti
oiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset
toteuttavat tilanteen lopettamiseksi aiheelliset toimenpiteet. Toi
menpiteet voivat olla kieltoja, ylimmän hallintoelimen jäsenille
ja johtajille 65–72 artiklaa noudattaen asetettavia seuraamuksia
tai kyseisen luottolaitoksen osakkaiden tai jäsenten omistamiin
osakkeisiin tai osuuksiin kuuluvien äänioikeuksien käyttöön
kohdistuvia keskeytyksiä.

Jollei 65–72 artiklasta muuta johdu, samanlaisia toimenpiteitä
on sovellettava luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin,
jotka eivät noudata 22 artiklan 1 kohdassa määrättyä velvoitetta
antaa ennakkotietoja.

Jos osuus hankitaan toimivaltaisten viranomaisten vastustuksesta
huolimatta, jäsenvaltioiden on siitä riippumatta, ryhdytäänkö
muihin mahdollisiin seuraamuksiin, joko määrättävä keskeytet
täväksi osuuksia vastaavien äänioikeuksien käyttäminen tai mää
rättävä, että annetut äänet ovat mitättömiä taikka että ne voi
daan mitätöidä.

1.
Sijoituspalveluyritysten perustamispääoma muodostuu ai
noastaan yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 575/2013
26 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetusta erästä.

2.
Kaikilla muilla sijoituspalveluyrityksillä kuin niillä, joita
tarkoitetaan 29 artiklassa, on oltava 730 000 euron perustamis
pääoma.

29 artikla
Tietyntyyppisten sijoituspalveluyritysten
perustamispääoma
1.
Niillä sijoituspalveluyrityksillä, jotka eivät käy kauppaa ra
hoitusvälineillä omaan lukuunsa tai harjoita emissiontakaamista,
mutta joilla on hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita
ja jotka tarjoavat yhtä tai useampaa seuraavista palveluista, on
oltava 125 000 euron perustamispääoma:

a) rahoitusvälineitä koskevien, sijoittajien toimeksiantojen vas
taanottaminen ja välittäminen;

b) rahoitusvälineitä koskevien, sijoittajien toimeksiantojen tote
uttaminen;

c) rahoitusvälineitä koskevien yksittäisten sijoitussalkkujen hoi
to.
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2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että sijoituspalve
luyritykset, jotka toteuttavat rahoitusvälineitä koskevia sijoitta
jien toimeksiantoja, pitävät hallussaan kyseisiä rahoitusvälineitä
omaan lukuunsa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tällaiset positiot johtuvat ainoastaan siitä, ettei sijoituspalve
luyritys ole pystynyt täysimääräisesti toteuttamaan sijoittajien
toimeksiantoja;

b) kaikkien tällaisten positioiden yhteenlaskettu markkina-arvo
ei ylitä 15:tä prosenttia yrityksen perustamispääomasta;
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c) perustamispääoman ja ammatillisen vastuuvakuutuksen yh
distelmä siinä muodossa, että tuloksena on a tai b alakoh
dassa tarkoitettuja määriä vastaava katetaso.
Komissio tarkistaa säännöllisesti ensimmäisessä alakohdassa tar
koitetut määrät.
2.
Jos asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2
alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yritys rekisteröidään myös
vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY (1)
mukaisesti, sen on täytettävä kyseisen direktiivin 4 artiklan 3
kohdassa vahvistettu edellytys, minkä lisäksi sillä on oltava

c) yritys täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 92–95 artiklassa
ja neljännessä osassa vahvistetut vaatimukset;

a) 25 000 euron perustamispääoma;

d) tällaiset positiot ovat satunnaisia ja tilapäisiä, ja ne on eh
dottomasti rajoitettu ajaksi, joka on välttämätön kyseisen
liiketoimen toteuttamiseksi.

b) koko unionin alueen kattava ammatillinen vastuuvakuutus
tai ammattitoimintaan liittyvästä huolimattomuudesta aiheu
tuvan korvausvastuun varalta muu vastaava vakuus, jonka
määrä on vähintään 500 000 euroa korvausvaatimusta koh
den ja 750 000 euroa kaikkia yhden vuoden aikana esitettyjä
korvausvaatimuksia kohden;

3.
Jäsenvaltiot voivat alentaa 1 kohdassa tarkoitetun määrän
50 000 euroon silloin, kun yrityksen toimilupa ei kata asiakkai
den varojen tai arvopapereiden hallussapitoa, kaupankäyntiä
omaan lukuun tai emissiontakaamista.

4.
Rahoitusvälineisiin liittyvien kaupankäyntivarastoon kuu
lumattomien positioiden hallussapitoa omien varojen sijoittami
seksi ei pidetä kaupankäyntinä omaan lukuun liittyen 1 koh
dassa säädettyihin palveluihin tai 3 kohdan mukaisiin tarkoituk
siin.

30 artikla
Paikallisten yritysten perustamispääoma
Paikallisilla yrityksillä on oltava 50 000 euron perustamispää
oma, jos ne käyttävät sijoittautumisvapautta tai vapautta tarjota
direktiivin 2004/39/EY 31 tai 32 artiklassa tarkoitettuja palve
luja.

31 artikla
Yritykset, joilla ei ole lupaa pitää hallussaan asiakkaidensa
varoja tai arvopapereita
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2
alakohdan c alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä on oltava

a) 50 000 euron perustamispääoma;

b) koko unionin alueen kattava ammatillinen vastuuvakuutus
tai ammattitoimintaan liittyvästä huolimattomuudesta aiheu
tuvan korvausvastuun varalta muu vastaava vakuus, jonka
määrä on vähintään 1 000 000 euroa korvausvaatimusta
kohden ja 1 500 000 euroa kaikkia yhden vuoden aikana
esitettyjä korvausvaatimuksia kohden;

c) perustamispääoman ja ammatillisen vastuuvakuutuksen yh
distelmä siinä muodossa, että tuloksena on a tai b alakoh
dassa tarkoitettuja määriä vastaava katetaso.
32 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 1
ja 3 kohdassa ja 30 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat
jatkaa toimilupaa sellaisten sijoituspalveluyritysten ja 30 artik
lassa tarkoitettujen yritysten osalta, jotka ovat olleet olemassa
31 päivänä joulukuuta 1995 tai sitä ennen ja joiden omat varat
ovat 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 1 tai 3 kohdassa tai
30 artiklassa säädettyjä perustamispääomia pienemmät.
Tällaisten sijoituspalveluyritysten tai yritysten omat varat eivät
saa laskea alhaisemmalle tasolle kuin korkein viitetaso, joka on
laskettu 23 päivän maaliskuuta 1993 jälkeen. Viitetaso on
omien varojen päivittäinen keskiarvo, joka lasketaan laskenta
päivää edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta. Tämä viitetaso on
laskettava kyseiseltä jaksolta joka kuudes kuukausi.
2.
Jos 1 kohdan mukaisessa sijoituspalveluyrityksessä tai yri
tyksessä määräysvaltaa käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeus
henkilö on muu kuin määräysvaltaa 31 päivänä joulukuuta
1995 tai sitä ennen käyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeus
henkilö, tämän sijoituspalveluyrityksen tai yrityksen omien va
rojen on saavutettava vähintään 28 artiklan 2 kohdassa, 29 ar
tiklan 1 tai 3 kohdassa tai 30 artiklassa kyseistä yritystä varten
säädetty taso, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse ensim
mäisestä vuoden 1995 joulukuun 31 päivän jälkeen toteutetusta
perintöön perustuvasta luovutuksesta, edellyttäen että toimival
taiset viranomaiset antavat suostumuksensa ja että poikkeusta
sovelletaan enintään 10 vuoden ajan kyseisen luovutuksen jäl
keen.
(1) EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.
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3.
Jos kaksi tai useampia sijoituspalveluyrityksiä tai 30 artik
lassa tarkoitettuja yrityksiä sulautuu, sulautumassa syntyneen
yrityksen omien varojen ei tarvitse saavuttaa 28 artiklan 2 koh
dassa, 29 artiklan 1 tai 3 kohdassa tai 30 artiklassa säädettyä
tasoa. Kuitenkin sellaisena ajanjaksona, jona 28 artiklan 2 koh
dassa, 29 artiklan 1 tai 3 kohdassa tai 30 artiklassa säädettyä
tasoa ei ole saavutettu, sulautumassa syntyneen yrityksen omat
varat eivät saa alittaa sulautumisajankohtana todettua sulautu
neiden yritysten omien varojen kokonaismäärää.

4.
Sijoituspalveluyritysten ja 30 artiklassa tarkoitettujen yri
tysten omat varat eivät saa alittaa 28 artiklan 2 kohdassa, 29 ar
tiklan 1 tai 3 kohdassa tai 30 artiklassa sekä tämän artiklan 1 ja
3 kohdassa säädettyä tasoa.

5.
Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että tällaisten si
joituspalveluyritysten ja yritysten vakavaraisuuden varmistami
seksi on tarpeen, että 4 kohdassa säädetty vaatimus täyttyy, 1,
2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

V OSASTO
SIJOITTAUTUMISVAPAUTEEN JA PALVELUJEN TARJOAMISEN
VAPAUTEEN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

27.6.2013

b) kyseessä olevaa liiketoimintaa harjoitetaan tosiasiallisesti sa
man jäsenvaltion alueella;

c) emoyrityksellä tai -yrityksillä on vähintään 90 prosenttia ra
hoituslaitoksen osuuksien tai osakkeiden tuottamasta äänioi
keudesta;

d) emoyritys tai -yritykset pystyvät osoittamaan toimivaltaisia
viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että rahoituslaitosta hoide
taan vakaasti, sekä esittämään asianomaisen kotijäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ilmoituksen,
että ne takaavat yhteisvastuullisesti rahoituslaitoksen velvoit
teet;

e) rahoituslaitos kuuluu erityisesti kyseessä olevan toiminnan
osalta tosiasiallisesti emoyrityksen tai kunkin emoyrityksen
konsolidoidun valvonnan piiriin tämän direktiivin VII osas
ton 3 luvun sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen
osan II osaston 2 luvun mukaisesti, erityisesti mainitun ase
tuksen 92 artiklassa säädettyjen pääomavaatimusten, kysei
sen asetuksen neljännen osan mukaisen suurten riskikeskit
tymien valvonnan sekä kyseisen asetuksen 89 ja 90 artiklassa
säädettyjen omistusyhteyksiä koskevien rajoitusten osalta.

1. LUKU

Yleiset periaatteet
33 artikla
Luottolaitokset
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toisessa jäsenvaltiossa
toimivaltaisilta viranomaisilta toimiluvan saanut ja niiden val
voma luottolaitos saa harjoittaa liitteessä I lueteltuja toimia nii
den alueella 35 artiklan, 36 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 39 artik
lan 1 ja 2 kohdan ja 40–46 artiklan mukaisesti joko perusta
malla sivuliikkeen tai tarjoamalla suoraan palveluja edellyttäen,
että toimilupa käsittää nämä toimet.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,
että ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset on täytetty,
sekä annettava siitä rahoituslaitokselle todistus, joka on liitettävä
35 ja 39 artiklassa tarkoitettuihin ilmoituksiin.

2.
Jos 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu rahoi
tuslaitos ei enää täytä jotakin asetetuista edellytyksistä, kotijä
senvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, ja
mainitun rahoituslaitoksen vastaanottavassa jäsenvaltiossa har
joittamaan toimintaan sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion
oikeutta.

34 artikla
Rahoituslaitokset
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toisen jäsenval
tion rahoituslaitos saa harjoittaa liitteessä I lueteltuja toimia
niiden alueella 35 artiklan, 36 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 39 ar
tiklan 1 ja 2 kohdan ja 40–46 artiklan mukaisesti, joko perus
tamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluja taikka luottolaitok
sen tytäryrityksen tai kahden tai useamman luottolaitoksen yh
teisesti omistaman tytäryrityksen välityksellä, jonka perustamis
asiakirjan ja yhtiöjärjestyksen mukaan tällaisen toiminnan har
joittaminen on hyväksytty ja joka täyttää seuraavat edellytykset:

3.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa on sovellettava 1 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen rahoituslaitosten tytä
ryrityksiin.

2. LUKU

Luottolaitosten sijoittautumisoikeus
35 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamisvelvollisuus ja
yhteistyö

a) emoyritys tai -yritykset ovat saaneet luottolaitostoimilupansa
siinä jäsenvaltiossa, jonka lakia sovelletaan rahoituslaitok
seen;

1.
Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivuliikkeen toisen
jäsenvaltion alueelle, on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toi
mivaltaisille viranomaisille.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että luottolaitos, joka ai
koo perustaa sivuliikkeen toiseen jäsenvaltioon, antaa kaikki
seuraavat tiedot 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa:
a) jäsenvaltio, jonka alueelle sivuliikkeen perustaminen on
suunnitteilla;
b) toimintasuunnitelma, josta ilmenee muun muassa se, minkä
tyyppisestä liiketoiminnasta on kyse, ja sivuliikkeen organi
saatiorakenne;
c) osoite vastaanottavassa jäsenvaltiossa, josta asiakirjat ovat
saatavissa;
d) niiden henkilöiden nimet, jotka ovat vastuussa sivuliikkeen
johtamisesta.
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6.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laa
timiseksi tällaisia ilmoituksia varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

7.
EPV toimittaa 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2014.

36 artikla
Toiminnan aloittaminen

3.
Jollei kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ole pe
rustetta epäillä luottolaitoksen hallinnollisten rakenteiden tai ra
hoitustilanteen riittävyyttä suunnitteilla olevaan toimintaan näh
den, viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 2 kohdassa
tarkoitettujen tietojen saamisesta välitettävä tiedot vastaanotta
van jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja ilmoitettava
tästä kyseessä olevalle luottolaitokselle.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on myös ilmoi
tettava luottolaitoksen omien varojen määrä ja koostumus sekä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan mukaisen omien va
rojen vaatimuksen yhteismäärä.
Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, 34 artiklassa
tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viran
omaisten on myös ilmoitettava rahoituslaitoksen omien varojen
määrä ja koostumus sekä sen emoyrityksenä olevan luottolai
toksen asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisesti lasketut kokonaisriskin määrät.
4.
Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät
välittämästä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaanottavan jä
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille, niiden on ilmoitettava
kieltäytymisen perusteet kyseessä olevalle luottolaitokselle kol
men kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet kaikki tie
dot.

1.
Ennen kuin luottolaitoksen sivuliike aloittaa toimintansa,
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet 35 artik
lassa tarkoitetut tiedot, järjestettävä luottolaitoksen valvonta 4
luvun mukaisesti ja tarvittaessa ilmoitettava ne yleiseen etuun
liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa on harjoitet
tava vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

2.
Kun tieto on saatu vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltai
silta viranomaisilta, tai jos mitään tietoa ei ole saatu viranomai
selta 1 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa, sivuliike voidaan
perustaa ja se voi aloittaa toimintansa.

3.
Siinä tapauksessa, että jokin 35 artiklan 2 kohdan b, c tai
d alakohdan nojalla annetuista tiedoista muuttuu, luottolaitok
sen on ilmoitettava kirjallisesti kyseinen muutos kotijäsenvaltion
ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vä
hintään kuukautta ennen muutoksen toteuttamista, jotta kotijä
senvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä 35 artiklan
mukaisen ilmoituksen johdosta päätöksen hakemuksesta perus
taa sivuliike toiseen jäsenvaltioon ja vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä päätöksen, jossa vahvis
tetaan muutoksen edellytykset tämän artiklan 1 kohdan mukai
sesti.

5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

4.
Sivuliikkeiden, jotka ovat aloittaneet toimintansa vastaan
ottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ennen 1 päivää
tammikuuta 1993, katsotaan olleen sen menettelyn mukaisia,
josta säädetään 35 artiklassa ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa.
Niihin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993 tämän artiklan
3 kohtaa, 33 ja 52 artiklaa sekä 4 lukua.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Kieltäytyminen tai vastaamatta jättäminen on voitava saattaa
kotijäsenvaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
6.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laa
timiseksi tällaisia ilmoituksia varten.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
7.
EPV toimittaa 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2014.
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5.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laa
timiseksi tällaisia ilmoituksia varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

6.
EPV toimittaa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2014.

4. LUKU

37 artikla
Kieltäytymisiä koskevat tiedot
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle niiden ta
pausten määrä ja luonne, joissa on tapahtunut 35 artiklan ja
36 artiklan 3 kohdan mukaisten tietojen ilmoittamisesta kieltäy
tyminen.
38 artikla
Sivuliikkeiden yhteenlaskeminen
Luottolaitoksen yhteen jäsenvaltioon perustamia useita liiketoi
mipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä niiden lukumäärästä
riippumatta silloin, kun luottolaitoksen kotipaikka on toisessa
jäsenvaltiossa.
3. LUKU

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
valtuudet
40 artikla
Raportointivaatimukset
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat
vaatia, että kaikki sen alueella sivuliikkeitä pitävät luottolaitokset
antavat määräajoin kertomuksen vastaanottavan jäsenvaltion
alueella harjoittamistaan toimista tämän valtion toimivaltaisille
viranomaisille.

Tällaisia kertomuksia on vaadittava ainoastaan tiedonsaanti- tai
tilastointitarkoituksia, 51 artiklan 1 kohdan soveltamista tai tä
män luvun mukaisesti valvontatarkoituksia varten. Niihin sovel
letaan vähintään 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuk
sia vastaavia salassapitovaatimuksia.

Palvelujen tarjoamisen vapauden käyttö
39 artikla
Ilmoitusmenettely
1.
Jokaisen luottolaitoksen, joka aikoo käyttää vapautta tar
jota palveluja ryhtymällä ensimmäistä kertaa harjoittamaan toi
mintaa toisen jäsenvaltion alueella, on ilmoitettava kotijäsenval
tion toimivaltaisille viranomaisille ne liitteessä I olevaan luette
loon sisältyvät toimet, joita se aikoo harjoittaa.
2.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annet
tava 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille kuukauden kuluessa sen tiedoksi
saamisesta.
3.
Tämä artikla ei koske palveluja tarjoavien luottolaitosten
ennen 1 päivää tammikuuta 1993 saamia oikeuksia.
4.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat
erityisesti vaatia luottolaitoksilta ensimmäisessä alakohdassa tar
koitettuja tietoja voidakseen arvioida, onko sivuliike 51 artiklan
1 kohdan mukaisesti merkittävä.

41 artikla
Toimenpiteet, joita kotijäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset toteuttavat vastaanottavassa jäsenvaltiossa
harjoitetun toiminnan osalta
1.
Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
toteavat kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta 50 artik
lan nojalla saatujen tietojen perusteella, että luottolaitos, jolla on
sivuliike sen alueella tai joka tarjoaa siellä palveluja, täyttää
jonkin seuraavista edellytyksistä kyseisessä vastaanottavassa jä
senvaltiossa harjoitettavan toiminnan osalta, niiden on ilmoitet
tava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että:

a) luottolaitos ei noudata tämän direktiivin saattamiseksi osaksi
kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia säännöksiä tai
asetusta (EU) N:o 575/2013;
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b) on olemassa olennainen vaara, että luottolaitos ei noudata
tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädän
töä annettuja kansallisia säännöksiä tai asetusta (EU)
N:o 575/2013.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä to
teutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen,
että kyseinen luottolaitos korjaa säännösten vastaisen tilanteen
tai toteuttaa toimenpiteitä säännösten noudattamiseksi. Kotijä
senvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava näistä
toimenpiteistä viipymättä vastaanottavan jäsenvaltion toimival
taisille viranomaisille.

2.
Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
katsovat, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät
ole täyttäneet tai eivät aio täyttää 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisia velvollisuuksiaan, ne voivat saattaa asian EPV:n käsi
teltäväksi ja pyytää siltä apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010
19 artiklan mukaisesti. Toimiessaan kyseisen artiklan mukaisesti
EPV:n on tehtävä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan
mukaiset päätökset 24 tunnin kuluessa. EPV voi myös avustaa
toimivaltaisia viranomaisia sopimukseen pääsemisessä omasta
aloitteestaan mainitun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti.
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3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaiset varotoimenpiteet lakka
avat olemasta voimassa, kun kotijäsenvaltion hallinnolliset tai
oikeusviranomaiset toteuttavat direktiivin 2001/24/EY 3 artiklan
mukaisia tervehdyttämistoimenpiteitä.

4.
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on lopetettava varotoimenpiteet, jos ne katsovat kyseisten toi
menpiteiden käyneen tarpeettomiksi 41 artiklan mukaisesti,
paitsi jos ne lakkaavat olemasta voimassa tämän artiklan 3
kohdan mukaisesti.

5.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisista varotoimenpiteistä on
ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä komissiolle, EPV:lle ja
muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomai
sille.

Jos kotijäsenvaltion tai muun asianomaisen jäsenvaltion toimi
valtaiset viranomaiset vastustavat vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä, ne voi
vat saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua ase
tuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti. Toimiessaan
kyseisen artiklan mukaisesti EPV tekee mainitun asetuksen 19 ar
tiklan 3 kohdan mukaiset päätökset 24 tunnin kuluessa. EPV
voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia sopimukseen pää
semisessä myös omasta aloitteestaan mainitun asetuksen 19 ar
tiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

42 artikla
Perusteet ja niistä ilmoittaminen

44 artikla

Toimenpiteen, joka on toteutettu 41 artiklan 1 kohdan, 43 ar
tiklan tai 44 artiklan nojalla ja johon liittyy palvelujen tarjoa
misen vapauden tai sijoittautumisvapauden käyttämiseen koh
distuvia seuraamuksia tai rajoituksia, on oltava asianmukaisesti
perusteltu ja siitä on ilmoitettava asianmukaisesti kyseiselle lu
ottolaitokselle.

Vastaanottavien jäsenvaltioiden valtuudet
Vastaanottavat jäsenvaltiot voivat 40 ja 41 artiklasta riippumatta
käyttää tämän direktiivin mukaisia valtuuksiaan toteuttamalla
asianmukaisia toimenpiteitä ehkäistäkseen tämän direktiivin no
jalla tai yleisen edun suojaamiseksi antamiinsa sääntöihin koh
distuvia rikkomuksia alueellaan tai rangaistakseen niistä. Tähän
kuuluu mahdollisuus estää sääntöjä rikkovaa luottolaitosta ryh
tymästä uusiin liiketoimiin jäsenvaltion alueella.

43 artikla
Varotoimenpiteet
1.
Ennen 41 artiklassa säädetyn menettelyn käyttämistä vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat krii
sitilanteissa odotettaessa kotijäsenvaltion toimenpiteitä tai direk
tiivin 2001/24/EY 3 artiklassa tarkoitettuja tervehdyttämistoi
menpiteitä toteuttaa kaikki tarpeelliset varotoimenpiteet suojau
tuakseen rahoitusmarkkinoiden epävakaudelta, joka voisi va
kavasti uhata kotijäsenvaltion tallettajien, sijoittajien ja asiakkai
den yhteisiä etuja.

2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisten varotoimenpiteiden on
oltava oikeassa suhteessa niiden tarkoitukseen, joka on suojau
tuminen rahoitusmarkkinoiden epävakaudelta, joka voisi va
kavasti uhata tallettajien, sijoittajien ja asiakkaiden yhteisiä etuja
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tällaisiin varotoimenpiteisiin voi
kuulua maksujen keskeyttäminen. Ne eivät saa johtaa vastaan
ottavassa jäsenvaltiossa olevien luottolaitoksen velkojien suosi
miseen muissa jäsenvaltioissa olevien velkojien kustannuksella.

45 artikla
Toimiluvan peruuttamisen jälkeiset toimenpiteet
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava
toimiluvan peruuttamisesta vastaanottavan jäsenvaltion toimi
valtaisille viranomaisille viipymättä. Vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset toi
menpiteet estääkseen kyseistä luottolaitosta ryhtymästä uusiin
liiketoimiin alueellaan ja turvatakseen tallettajien edut.

46 artikla
Ilmoittelu
Tämän luvun säännökset eivät estä luottolaitoksia, joiden pää
konttorit ovat toisissa jäsenvaltioissa, ilmoittamasta palveluis
taan kaikissa mahdollisissa viestintävälineissä vastaanottavassa
jäsenvaltiossa, jos ne noudattavat tällaisen ilmoittelun muodosta
ja sisällöstä yleisen edun suojaamiseksi annettuja sääntöjä.
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sekaholdingyhtiöstä, jonka tytäryritys on kolmannessa
maassa sijaitseva laitos tai rahoituslaitos, tai jolla on näihin
omistusyhteys;

VI OSASTO
SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN

47 artikla
Kolmansissa maissa olevista sivuliikkeistä ilmoittaminen ja
sellaisten luottolaitosten toimintaedellytykset, joilla on
tällaisia sivuliikkeitä
1.
Jäsenvaltiot eivät saa liiketoimintaa aloitettaessa tai jatket
taessa liiketoiminnan harjoittamista soveltaa sellaisten luottolai
tosten sivuliikkeisiin, joilla on pääkonttori kolmannessa maassa,
säännöksiä, joiden johdosta ne saavat edullisemman kohtelun
kuin sellaisten luottolaitosten sivuliikkeet, joilla on pääkonttori
unionissa.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle,
EPV:lle ja komission päätöksellä 2004/10/EY (1) perustetulle Eu
roopan pankkikomitealle kaikista sellaisille luottolaitoksille
myönnetyistä sivuliiketoimiluvista, joiden pääkonttori on jossa
kin kolmannessa maassa.

3.
Unioni voi yhden tai useamman kolmannen maan kanssa
tehdyin sopimuksin ryhtyä soveltamaan säännöksiä, joilla
myönnetään sellaisten luottolaitosten sivuliikkeille, joiden pää
konttori on kolmannessa maassa, samanlainen kohtelu koko
unionin alueella.

b) kolmansien maiden valvontaviranomaisilla on mahdollisuus
saada valvontaa varten tarvittavat tiedot, jotta ne voivat val
voa sellaisia emoyrityksiä, joilla on pääkonttori niiden alu
eella ja joiden tytäryritys on yhdessä tai useammassa jäsen
valtiossa sijaitseva laitos tai rahoituslaitos, tai joilla on näihin
omistusyhteyksiä; ja

c) EPV:llä on mahdollisuus saada jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten kolmansien maiden kansallisilta viranomaisilta
saamat tiedot asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan
mukaisesti.

3.
Rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 218 artiklan soveltamista komissio tarkastelee Euroo
pan pankkikomitean avustuksella 1 kohdassa tarkoitettujen neu
vottelujen tulosta ja siitä johtuvaa tilannetta.

4.
EPV avustaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 33 artiklan
mukaisesti komissiota tämän artiklan soveltamisessa.
48 artikla
Konsolidoitua valvontaa koskeva yhteistyö kolmansien
maiden valvontaviranomaisten kanssa

VII OSASTO

1.
Komissio voi tehdä neuvostolle joko jäsenvaltion pyyn
nöstä tai omasta aloitteestaan ehdotuksia neuvotteluista yhden
tai useamman kolmannen maan kanssa sopimuksista, joiden
tavoitteena on sopia yksityiskohtaisista säännöistä konsolidoi
dun valvonnan soveltamiseksi seuraaviin:

VAKAVARAISUUSVALVONTA
1. LUKU

Vakavaraisuusvalvonnan periaatteet
I jakso
Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan
jäsenvaltion toimivalta ja tehtävät

a) laitoksiin, joiden emoyritysten pääkonttori on kolmannessa
maassa;

b) kolmansissa maissa sijaitseviin laitoksiin, joiden emoyrityk
senä olevalla laitoksella, rahoitusalan holdingyhtiöllä tai ra
hoitusalan sekaholdingyhtiöillä on pääkonttori unionissa.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla sopimuksilla pyritään eri
tyisesti varmistamaan, että:

49 artikla
Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten toimivalta
1.
Laitoksen vakavaraisuuden valvonta, mukaan lukien sen
33 ja 34 artiklan mukaisten toimien valvonta, on kotijäsenval
tion toimivaltaisten viranomaisten vastuulla, jollei vastuu tämän
direktiivin tiettyjen säännösten mukaisesti kuulu vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.
a) jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdolli
suus saada valvontaa varten tarvittavat tiedot konsolidoidun
taloudellisen aseman perusteella sellaisesta unionissa sijaitse
vasta laitoksesta, rahoitusalan holdingyhtiöstä ja rahoitusalan
(1) EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36.

Edellä oleva 1 kohta ei estä konsolidoitua valvontaa.

3.
Vastaanottavan jäsenvaltion toteuttamiin toimenpiteisiin ei
saa sisältyä syrjivää tai rajoittavaa kohtelua sillä perusteella, että
laitoksen toimilupa on myönnetty toisessa jäsenvaltiossa.
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50 artikla
Valvontaan liittyvä yhteistyö
1.
Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joita
asia koskee, on toimittava tiiviissä yhteistyössä voidakseen val
voa niiden laitosten toimintaa, jotka harjoittavat liiketoimintaa
erityisesti sivuliikkeen kautta, yhdessä tai useammassa muussa
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa luottolaitosten pääkonttori on.
Viranomaisten on toimitettava toisilleen kaikki tällaisten laitos
ten liikkeenjohtoa ja omistusta koskevat tiedot, jotka ovat omi
aan helpottamaan niiden valvontaa ja toimilupien myöntämistä
koskevien edellytysten tutkimista sekä kyseisten laitosten val
vontaa, erityisesti maksuvalmiuden, vakavaraisuuden, talletus
suojan, laajojen vastuiden rajoittamisen, muiden laitoksen aihe
uttamaan järjestelmäriskiin mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden,
hallinto- ja kirjanpitomenettelyjen ja sisäisen tarkastuksen me
netelmien suhteen.

2.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittö
mästi toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille vi
ranomaisille asetuksen (EU) N:o 575/2013 kuudennen osan ja
tämän direktiivin VII osaston 3 luvun mukaista maksuvalmiu
den valvontaa koskevat tiedot ja havainnot toimista, joita laitos
suorittaa sivuliikkeidensä välityksellä, jos tällaiset tiedot ja ha
vainnot ovat merkityksellisiä tallettajien tai sijoittajien suojaa
miseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

3.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitet
tava välittömästi kaikkien vastaanottavien jäsenvaltioiden toimi
valtaisille viranomaisille maksuvalmiuskriisistä, kun sellainen
syntyy tai sellaisen on kohtuullista odottaa syntyvän. Lisäksi
näihin tietoihin on sisällyttävä tarkemmat tiedot elvytyssuunni
telman suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kaikista tässä yhtey
dessä vakavaraisuuden valvomiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

4.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pyyn
nöstä ilmoitettava ja selitettävä vastaanottavan jäsenvaltion toi
mivaltaisille viranomaisille, miten jälkimmäisten toimittamat tie
dot ja havainnot on otettu huomioon. Jos vastaanottavan jäsen
valtion toimivaltaiset viranomaiset katsovat tietojen ja havainto
jen ilmoittamisen jälkeen, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset vi
ranomaiset eivät ole toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä,
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat,
ilmoitettuaan siitä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille
ja EPV:lle, toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä ehkäistäkseen uudet
säännöksiin kohdistuvat rikkomukset tallettajien, sijoittajien ja
muiden tahojen, joille palveluja tarjotaan, etujen suojaamiseksi
tai rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.
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koskeva pyyntö, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuulli
sessa ajassa. Tällaisissa tilanteissa EPV voi toimia sille asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 19 artiklan nojalla siirrettyjen valtuuksien
mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan soveltamista. EPV
voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopi
mukseen tämän artiklan mukaisesta tietojenvaihdosta omasta
aloitteestaan mainitun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artik
lan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

6.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään tässä artiklassa tarkoitetut tiedot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritellään tiedonantovelvollisuuksia varten vakio
muotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, jotka ovat omiaan
helpottamaan laitosten valvontaa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

8.
EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2014.

51 artikla
Merkittävät sivuliikkeet
1.
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
voivat pyytää konsolidointiryhmän valvojalta, kun sovelletaan
112 artiklan 1 kohtaa, tai kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viran
omaisilta, että sellaista muun laitoksen kuin sijoituspalveluyri
tyksen sivuliikettä, jota koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013
95 artiklan säännökset, pidetään merkittävänä.

Pyynnössä on esitettävä sivuliikkeen merkittävänä pitämisen pe
rusteet erityisesti seuraavilta osin:
Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä
toimenpiteistä, joita vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten on määrä toteuttaa, ne voivat saattaa asian EPV:n
käsiteltäväksi ja pyytää sen apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010
19 artiklan mukaisesti. Toimiessaan mainitun artiklan mukai
sesti EPV tekee päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.

5.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa EPV:n käsiteltä
väksi tilanteet, joissa yhteistyöpyyntö, erityisesti tietojenvaihtoa

a) ylittääkö sivuliikkeen markkinaosuus talletuksilla mitattuna 2
prosenttia vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

b) laitoksen toiminnan keskeyttämisen tai lopettamisen toden
näköinen vaikutus systeemiseen likviditeettiin, maksujärjestel
miin ja selvitysjärjestelmiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa;
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c) sivuliikkeen koko ja merkitys asiakasmäärällä mitattuna vas
taanottavan jäsenvaltion pankki- tai rahoitusjärjestelmässä.

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten sekä 112 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa konso
lidointiryhmän valvojan on kaikin tavoin pyrittävä saamaan ai
kaan yhteinen päätös sivuliikkeen nimeämisestä merkittäväksi.

Jos yhteiseen päätökseen ei ole päästy kahden kuukauden kulu
essa ensimmäisen alakohdan mukaisen pyynnön vastaanottami
sesta, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on tehtävä seuraavien kahden kuukauden kuluessa oma päätök
sensä siitä, onko sivuliike merkittävä. Päätöstä tehdessään vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otet
tava huomioon konsolidointiryhmän valvojan tai kotijäsenval
tion toimivaltaisten viranomaisten mahdolliset näkökannat ja
varaumat.

Kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetuista päätök
sistä on laadittava asiakirja, joka sisältää kattavat perustelut, ja
se on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille,
ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
on pidettävä päätöksiä lopullisina ja sovellettava niitä.

Jonkin sivuliikkeen nimeäminen merkittäväksi ei vaikuta tämän
direktiivin mukaisiin toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.

2.
Jos sivuliikkeen merkittävyys todetaan, kotijäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vastaanottavan jä
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille 117 artiklan 1 kohdan
c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja suoritettava 112 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tehtävät yhteistyössä vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tietoon tulee
114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne, sen on vii
pymättä varoitettava 58 artiklan 4 kohdassa ja 59 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja viranomaisia.
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artiklan 11 kohdassa edellytetyistä operatiivisista toimista, jos
tämä on merkityksellistä vastaanottavan jäsenvaltion valuutassa
oleviin likvideihin varoihin liittyvien riskien kannalta.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole kuulleet
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tai jos
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tällaisen
kuulemisen jälkeen katsovat, että 86 artiklan 11 kohdassa vaa
ditut operatiiviset toimet eivät ole riittäviä, vastaanottavan jäsen
valtion toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa asian EPV:n
käsiteltäväksi ja pyytää sen apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010
19 artiklan mukaisesti.

3.
Jos 116 artiklaa ei sovelleta, sellaista laitosta valvovien
toimivaltaisten viranomaisten, jolla on merkittäviä sivuliikkeitä
muissa jäsenvaltioissa, on perustettava valvontakollegio ja joh
dettava sitä helpottaakseen tämän artiklan 2 kohdan ja 50 artik
lan mukaista yhteistyötä. Kollegion perustamisen ja toiminnan
on perustuttava kirjallisiin järjestelyihin, jotka kotijäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen vahvistaa kuultuaan asianomaisia
toimivaltaisia viranomaisia. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen vi
ranomaisen on päätettävä, mitkä toimivaltaiset viranomaiset
osallistuvat kollegion kokoukseen tai tiettyyn toimintaan.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä on
otettava huomioon suunniteltavan tai yhteensovitettavan val
vontatoiminnan merkitys kyseisten viranomaisten kannalta, eri
tyisesti mahdollinen vaikutus kyseisten jäsenvaltioiden 7 artik
lassa tarkoitettuun rahoitusjärjestelmän vakauteen ja tämän ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin velvoitteisiin.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava
kaikille kollegion jäsenille ennalta täydelliset tiedot tällaisten
kokousten järjestämisestä, keskeisistä käsiteltävistä kysymyksistä
sekä suunniteltavista toimista. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen vi
ranomaisen on myös toimitettava kaikille kollegion jäsenille vii
pymättä täydelliset tiedot toimista, joihin kyseisissä kokouksissa
on ryhdytty, tai toteutetuista toimenpiteistä.

4.
EPV:n on laadittava teknisten sääntelystandardien luon
nokset, joissa täsmennetään valvontakollegioiden toiminnan
yleiset edellytykset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava
niiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomai
sille, joihin merkittävät sivuliikkeet ovat sijoittautuneet, sellai
sista laitoksista 97 artiklan ja tarvittaessa 113 artiklan 2 kohdan
mukaisesti tehtyjen riskinarviointien tulokset, joilla on tällaisia
sivuliikkeitä. Lisäksi niiden on ilmoitettava 104 ja 105 artiklan
mukaisista päätöksistä, jos kyseiset arvioinnit ja päätökset ovat
kyseisten sivuliikkeiden kannalta merkityksellisiä.

5.
EPV:n on laadittava teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset, joissa määritetään valvontakollegioiden operatii
vinen toiminta.

Kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kuultava
niiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomai
sia, joihin merkittävät sivuliikkeet ovat sijoittautuneet, 86

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.
EPV toimittaa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut teknisten stan
dardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2014.

L 176/369

Tällaiset henkilöt, tilintarkastajat tai asiantuntijat saavat ilmaista
tehtävissään saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tiivis
tetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä
luottolaitoksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsää
dännön alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

52 artikla
Paikalla tehtävä toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden
sivuliikkeiden tarkastus ja todentaminen
1.
Jos toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut laitos harjoit
taa toimintaansa sivuliikkeen kautta, vastaanottavien jäsenvalti
oiden on huolehdittava siitä, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat, ilmoitettuaan asiasta ensin vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, suorittaa joko itse tai
tätä varten nimittämiensä henkilöiden välityksellä paikalla teh
tävän 50 artiklassa tarkoitettujen tietojen tarkastuksen ja sivu
liikkeen todentamisen.

2.
Sivuliikkeiden todentamista varten kotijäsenvaltion toimi
valtaiset viranomaiset voivat myös turvautua johonkin muuhun
118 artiklassa säädettyyn menettelyyn.

3.
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla
on oltava valtuudet suorittaa paikalla tapauskohtaisesti tarkas
tuksia ja todentamisia toimista, joita laitosten sivuliikkeet tote
uttavat niiden alueella, sekä pyytää sivuliikkeeltä tietoja sen toi
mista ja tietoja valvontatarkoituksiin, jos ne katsovat sen tar
peelliseksi rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvistä syistä vas
taanottavassa jäsenvaltiossa. Ennen tarkastusten ja todentamis
ten suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten vi
ranomaisten on kuultava kotijäsenvaltion toimivaltaisia viran
omaisia. Tällaisten tarkastusten ja todentamisten jälkeen vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoi
tettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille saadut tie
dot ja havainnot, jotka ovat merkityksellisiä laitoksen riskinar
vioinnin tai vastaanottavan jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän va
kauden kannalta. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on otettava kyseiset tiedot ja havainnot asianmukaisesti huomi
oon määrittäessään 99 artiklassa tarkoitettua valvontatarkkai
luohjelmaansa ja otettava huomioon myös rahoitusjärjestelmän
vakaus vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

4.
Sivuliikkeiden paikalla tehtävät tarkastukset ja todentami
set on suoritettava sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
jossa tarkastus tai todentaminen tehdään

Kuitenkin, jos luottolaitos on asetettu konkurssiin tai tuomiois
tuin on määrännyt sen lopettamaan toimintansa, voidaan siviilitai kauppaoikeudellisessa menettelyssä ilmaista luottamuksellisia
tietoja, jotka eivät koske kyseessä olevan luottolaitoksen pelas
tamiseen pyrkiviä kolmansia osapuolia.

2.
Mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä toimivaltai
sia viranomaisia luovuttamasta tietoja toisilleen tai toimitta
masta niitä EJRK:lle, EPV:lle tai Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (1) perustetulle Euroo
pan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviran
omainen) (EAMV) tämän direktiivin, asetuksen (EU) N:o
575/2013, muiden luottolaitoksiin sovellettavien direktiivien,
asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan, asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 31, 35 ja 36 artiklan sekä asetuksen
N:o 1095/2010 31 ja 36 artiklan mukaisesti. Näihin tietoihin
sovelletaan 1 kohtaa.

3.
Edellä oleva 1 kohta ei estä toimivaltaisia viranomaisia
julkistamasta tämän direktiivin 100 artiklan tai asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 32 artiklan mukaisesti tehtyjen stressitestien
tuloksia eikä toimittamasta niitä EPV:lle, jotta tämä voisi julkis
taa unionin laajuisten stressitestien tulokset.

54 artikla
Luottamuksellisten tietojen käyttö
Toimivaltaisten viranomaisten, jotka saavat luottamuksellisia tie
toja 53 artiklan mukaisesti, on käytettävä tietoja ainoastaan
virkatehtäviensä hoitamisessa ja ainoastaan seuraaviin tarkoituk
siin:

a) tutkiakseen, että luottolaitosten toiminnan harjoittamista
koskevat edellytykset täyttyvät, ja helpottaakseen tällaisen
toiminnan harjoittamisen valvontaa joko yrityskohtaisesti
tai konsolidoidun tilanteen tasolla, erityisesti maksuvalmiu
den, vakavaraisuuden, suurten riskikeskittymien ja hallintoja kirjanpitomenettelyjen sekä sisäisen tarkastuksen järjestel
mien osalta;

II jakso
Tietojenvaihto ja salassapitovelvollisuus
53 artikla

b) määrätäkseen seuraamuksia;

Salassapitovelvollisuus
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että salassapitovel
vollisia ovat kaikki, jotka ovat tai ovat olleet toimivaltaisten
viranomaisten palveluksessa ja tilintarkastajina tai asiantunti
joina toimivaltaisten viranomaisten lukuun.

c) haettaessa muutosta toimivaltaisen viranomaisen päätökseen,
72 artiklan mukainen tuomioistuinkäsittely mukaan luettuna;
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
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d) tuomioistuinkäsittelyssä, joka on saatettu vireille luottolaitok
sia koskevien unionin oikeuden erityissäännösten nojalla.
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Mitä 53 artiklan 1 kohdassa ja 54 artiklassa säädetään, ei saa
estää tietojen ilmaisemista talletussuojajärjestelmiä hoitaville eli
mille ja sijoittajien korvausjärjestelmille, kun tiedot ovat niiden
tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia.

55 artikla
Yhteistyösopimukset
Jäsenvaltiot ja EPV, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 33 artiklan
mukaisesti, voivat tehdä kolmansien maiden valvontaviran
omaisten tai kolmansien maiden tämän direktiivin 56 artiklassa
ja 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten
kanssa tietojenvaihtoa edellyttäviä yhteistyösopimuksia vain, jos
on varmistettu, että noudatetaan luovutettujen tietojen salassa
pitoa koskevia vaatimuksia, jotka ovat vähintään tämän direktii
vin 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vastaavat. Tietojenvaih
don on tapahduttava näiden viranomaisten tai elinten valvonta
tehtävän suorittamiseksi.

Jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa ilmaista
ainoastaan tiedot luovuttaneiden viranomaisten nimenomaisella
suostumuksella ja soveltuvin osin ainoastaan niihin tarkoituk
siin, joita varten nämä viranomaiset ovat antaneet suostumuk
sensa.

56 artikla

Näin saatuihin tietoihin sovelletaan kaikissa tapauksissa vähin
tään 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vastaavia
salassapitovaatimuksia.

57 artikla
Tietojenvaihto valvontaelinten kanssa
1.
Sen estämättä, mitä 53, 54 ja 55 artiklassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat sallia tietojen vaihdon toimivaltaisten viran
omaisten ja sellaisten viranomaisten kesken, jotka ovat vastuussa
seuraavien valvonnasta:

a) laitosten selvitystila- ja konkurssimenettelyyn sekä muuhun
vastaavaan menettelyyn osallisina olevat elimet;

b) asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tar
koitetut sopimusperusteiset tai laitosten suojajärjestelmät;

Tietojenvaihto viranomaisten kesken
Mitä 53 artiklan 1 kohdassa ja 54 artiklassa säädetään, ei estä
tietojenvaihtoa jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kes
ken, eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken
tai toimivaltaisten viranomaisten ja seuraavien tahojen kesken
niiden hoitaessa valvontatehtäviään:

a) muiden finanssialan yhteisöjen julkisesta valvonnasta vas
tuussa olevat viranomaiset ja rahoitusmarkkinoiden valvon
nasta vastuussa olevat viranomaiset;

b) viranomaiset tai elimet, joiden vastuulla on ylläpitää rahoi
tusjärjestelmän vakautta jäsenvaltioissa makrotason vakava
raisuussääntöjen kautta;

c) laitosten, vakuutusyritysten ja rahoituslaitosten lakisääteisiä
tilintarkastuksia suorittavat henkilöt.

2.
Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa, että ainakin seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tietoja vaihdetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoita
miseen;

b) saatuihin tietoihin sovelletaan vähintään 53 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja vaatimuksia vastaavia salassapitovaatimuk
sia;

c) uudelleenjärjestelyelimet tai -viranomaiset, jotka pyrkivät säi
lyttämään rahoitusjärjestelmän vakauden;

d) asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tar
koitetut sopimusperusteiset tai laitosten suojajärjestelmät;

e) laitosten selvitystila- ja konkurssimenettelyyn ja muihin vas
taaviin menettelyihin osallisina olevat elimet;

f) laitosten, vakuutusyritysten ja rahoituslaitosten lakisääteisen
tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevat henkilöt.

c) jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa
ilmaista ilman tiedot antaneiden toimivaltaisten viranomais
ten nimenomaista suostumusta, ja soveltuvin osin ainoastaan
niihin tarkoituksiin, joita varten kyseiset viranomaiset ovat
antaneet suostumuksensa.

3.
Sen estämättä, mitä 53, 54 ja 55 artiklassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden lu
jittamiseksi sallia tietojenvaihdon toimivaltaisten viranomaisten
ja niiden viranomaisten tai elinten kesken, jotka lainsäädännön
mukaisesti ovat vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seuran
nasta ja rikkomusten tutkimisesta.
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Jäsenvaltioiden on vaadittava tällaisissa tapauksissa, että ainakin
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tietoja vaihdetaan yhtiöoikeuden noudattamisen seurantaan
ja rikkomusten tutkimisen;
b) saatuihin tietoihin sovelletaan vähintään 53 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja salassapitovaatimuksia vastaavia vaatimuk
sia;
c) jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa
ilmaista ilman tiedot antaneiden toimivaltaisten viranomais
ten nimenomaista suostumusta, ja soveltuvin osin ainoastaan
niihin tarkoituksiin, joita varten kyseiset viranomaiset ovat
antaneet suostumuksensa.
4.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset tai elimet turvau
tuvat seuranta- tai tutkintatehtävänsä suorittamisessa sellaisiin
henkilöihin, jotka erityispätevyytensä vuoksi on nimetty tähän
tehtävään ja jotka eivät ole julkisessa tehtävässä, jäsenvaltio voi
ulottaa mahdollisuuden vaihtaa 3 kohdan ensimmäisessä ala
kohdassa säädettyjä tietoja näihin henkilöihin 3 kohdan toisessa
alakohdassa täsmennetyin edellytyksin.
5.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle nii
den viranomaisten tai elinten nimet, jotka voivat vastaanottaa
tietoja tämän artiklan nojalla.
6.
Edellä olevan 4 kohdan soveltamista varten 3 kohdassa
tarkoitettujen viranomaisten tai elinten on ilmoitettava tiedot
antaneille toimivaltaisille viranomaisille niiden henkilöiden ni
met ja yksityiskohtaiset tehtävät, joille tiedot toimitetaan.

L 176/371

d) EJRK, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1094/2010 (1) perustettu Euroopan valvontaviranomai
nen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)(EVLEV)
ja EAMV, kun tiedot ovat merkityksellisiä niille asetusten
(EU) N:o 1092/2010, (EU) N:o 1094/2010 tai (EU)
N:o 1095/2010 mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sel
laisten esteiden poistamiseksi jotka estävät toimivaltaisia viran
omaisia toimittamasta tietoja ensimmäisen alakohdan mukaises
ti.

2.
Tämä luku ei estä 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia tai
elimiä toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita
nämä saattavat tarvita 54 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin.

3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatuihin tietoihin
sovelletaan vähintään 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja salas
sapitovaatimuksia vastaavia vaatimuksia.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa krii
sitilanteessa toimivaltaiset viranomaiset toimittavat viipymättä
tietoja EKPJ:hin kuuluville keskuspankeille, kun nämä tiedot
ovat merkityksellisiä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoi
tamisessa, mukaan luettuina rahapolitiikan hoitaminen ja siihen
liittyvä likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopa
pereiden selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän
vakauden turvaaminen, sekä EJRK:lle, kun nämä tiedot ovat
merkityksellisiä sille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitami
sessa.

58 artikla
Rahapoliittisia sekä talletussuoja-, järjestelmä- ja
maksunäkökohtia koskevien tietojen toimittaminen
1.
Mikään tässä luvussa ei estä toimivaltaista viranomaista
toimittamasta tietoja seuraaville tahoille niiden tehtävien hoita
miseksi:
a) Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvat keskus
pankit ja rahapoliittisina viranomaisina samankaltaisesta teh
tävästä vastaavat muut elimet, kun tiedot ovat merkitykselli
siä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, mu
kaan luettuina rahapolitiikan hoitaminen ja siihen liittyvä
likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopaperei
den selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän va
kauden turvaaminen;
b) asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tar
koitetut sopimusperusteiset tai laitosten suojajärjestelmät;
c) tarvittaessa muut maksujärjestelmien valvonnasta vastaavat
viranomaiset;

59 artikla
Tietojen toimittaminen muille toimijoille
1.
Sen estämättä, mitä 53 artiklan 1 kohdassa ja 54 artiklassa
säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa kansallisessa lainsäädännössä
vahvistettujen säännösten nojalla oikeuden ilmaista tietyt tiedot
keskushallinnon muille viranomaisille, jotka ovat vastuussa lai
tosten, rahoituslaitosten ja vakuutusyritysten valvontaa koske
vasta lainsäädännöstä, sekä näiden viranomaisten puolesta toi
miville tarkastajille.

Tietoja voidaan kuitenkin ilmaista vain, kun se on tarpeen va
kavaraisuuden valvomiseksi ja vaikeuksissa olevien laitosten tu
kemiseksi ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein. Henkilöi
den, joilla on pääsy tietoihin, on noudatettava salassapitovaa
timuksia, jotka ovat vähintään 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tuja vastaavat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan
2 kohdan soveltamista.
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
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Jäljempänä 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kriisitilan
teessa jäsenvaltioiden on sallittava se, että toimivaltaiset viran
omaiset antavat tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tar
koitetuille viranomaisille ja laitoksille niiden tarvitsemat tiedot
kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.
2.
Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että tiettyjä laitosten vakava
raisuusvalvontaa koskevia tietoja ilmoitetaan parlamentaarisille
tutkintavaliokunnille asianomaisessa jäsenvaltiossa, tilintarkas
tustuomioistuimille asianomaisessa jäsenvaltiossa ja muille asi
anomaisessa jäsenvaltiossa tutkinnasta vastaaville elimille seuraa
vin edellytyksin:
a) elimillä on kansallisen lainsäädännön mukainen tarkka toi
meksianto tutkia tai tarkastaa sellaisten viranomaisten toi
met, jotka vastaavat laitosten valvonnasta tai tällaista valvon
taa koskevasta lainsäädännöstä;
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kansallisessa lainsäädännössä virallisesti hyväksytylle selvitys
yhteisölle tai muulle samankaltaiselle elimelle, jonka tarkoituk
sena on tarjota määritys- tai toimituspalveluja kansallisille mark
kinoille, jos ne katsovat, että tietojen antaminen on tarpeellista,
jotta nämä elimet voisivat toimia asianmukaisesti markkinaosa
puolten rikkomuksiin tai mahdollisiin rikkomuksiin nähden.
Näin saatuihin tietoihin sovelletaan vähintään 53 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja salassapitovaatimuksia vastaavia vaa
timuksia.

2.
Jäsenvaltioiden on kuitenkin huolehdittava siitä, että 53 ar
tiklan 2 kohdan nojalla saatuja tietoja ei ilmaista 1 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa ilman tiedot antaneiden toimivaltaisten
viranomaisten nimenomaista suostumusta.

62 artikla
Henkilötietojen käsittely

b) tiedot ovat ehdottoman välttämättömiä a alakohdassa tarkoi
tetun toimeksiannon suorittamiseksi;

Tässä direktiivissä tarkoitettu henkilötietojen käsittely toteute
taan direktiivin 95/46/EY ja tarvittaessa asetuksen (EY)
N:o 45/2001 mukaisesti.

c) henkilöitä, joilla on pääsy tietoihin, koskee kansallisen lain
säädännön mukaiset salassapitovaatimukset, jotka ovat vä
hintään 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vastaavat;

III jakso

d) jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa
ilmaista ilman tiedot antaneiden toimivaltaisten viranomais
ten nimenomaista suostumusta, ja ainoastaan niihin tarkoi
tuksiin, joita varten viranomaiset ovat antaneet suostumuk
sensa.
Jos vakavaraisuusvalvontaa koskevien tietojen ilmaisemiseen liit
tyy henkilötietojen käsittelyä, ensimmäisessä alakohdassa mai
nittujen tahojen suorittamassa tietojen käsittelyssä on noudatet
tava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivi
95/46/EY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.
60 artikla
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja todentamisissa saatujen
tietojen ilmaiseminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 52 artiklan 3 kohdan,
53 artiklan 2 kohdan ja 56 artiklan nojalla saatavia tietoja
sekä tietoja, jotka saadaan 52 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoi
tetuissa paikalla tehtävissä tarkastuksissa tai todentamisissa, ei
ilmaista 59 artiklan mukaisesti, ellei niiden ilmaisemiseen saada
nimenomaista suostumusta toimivaltaisilta viranomaisilta, jotka
ovat luovuttaneet kyseiset tiedot, tai sen jäsenvaltion toimivaltai
silta viranomaisilta, jossa kyseinen paikan päällä tehtävä tarkas
tus tai todentaminen on suoritettu.
61 artikla
Selvityspalveluja koskevien tietojen ilmaiseminen
1.
Tämä luku ei estä jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia
toimittamasta 53, 54 ja 55 artiklassa tarkoitettuja tietoja

Tilinpäätöksen ja konsolidoidun
tilinpäätöksen lakisääteisestä
tarkastuksesta vastuussa olevien
henkilöiden velvollisuudet
63 artikla
Tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen
lakisääteisestä tarkastuksesta vastuussa olevien henkilöiden
velvollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jokainen henkilö, joka
on tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä
tilintarkastuksesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (1) mukai
sesti valtuutettu ja joka suorittaa laitoksessa yhtiömuodoltaan
tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta
1978 annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY (2) 51 artiklas
sa, konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983
annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY (3) 37 artiklassa tai
direktiivin 2009/65/EY 73 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä tai
muuta lakisääteistä tehtävää, on velvollinen ainakin viipymättä
ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille kyseistä laitosta kos
kevista seikoista tai päätöksistä, jotka hän on saanut tietoonsa
tehtäväänsä suorittaessaan ja jotka saattavat

a) olennaisesti rikkoa lakeja, asetuksia tai hallinnollisia mää
räyksiä, joissa säädetään toimilupaa koskevista edellytyksistä
tai jotka erityisesti koskevat laitosten toiminnan harjoittamis
ta;

b) vaikuttaa laitoksen jatkuvaan toimintaan;
(1) EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.
(2) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.
(3) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.
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c) johtaa tilien vahvistamatta jättämiseen tai varaumien esittä
miseen.
Jäsenvaltioiden on säädettävä vähimmäisvaatimuksena, että en
simmäisessä alakohdassa tarkoitettu henkilö on myös velvolli
nen ilmoittamaan seikoista tai päätöksistä, jotka tämä henkilö
saa tietoonsa suorittaessaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tettua tehtävää yrityksessä, jolla on määräysvallasta johtuva lä
heinen sidonnaisuus siihen laitokseen, jossa hän suorittaa ky
seistä tehtävää.
2.
Sopimuksessa taikka laissa, asetuksessa tai hallinnollisessa
määräyksessä olevan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen
rikkomisena ei pidetä sitä, että direktiivin 2006/43/EY mukai
sesti valtuutettu henkilö vilpittömässä mielessä ilmaisee 1 koh
dassa tarkoitetun tiedon tai päätöksen toimivaltaisille viranomai
sille, eikä tästä aiheudu kyseiselle henkilölle vastuuvelvollisuutta.
Tällaiset tiedot on ilmaistava samanaikaisesti laitoksen ylimmälle
hallintoelimelle, jollei ilmaisematta jättämiseen ole pakottavia
syitä.

L 176/373

sovelletaan tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista
lainsäädäntöä annettuihin kansallisiin säännöksiin ja asetukseen
(EU) N:o 575/2013 kohdistuviin rikkomuksiin, ja toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pan
naan täytäntöön. Mikäli jäsenvaltiot päättävät, että ne eivät
säädä hallinnollisia seuraamuksia koskevista säännöistä niiden
rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta,
niiden on ilmoitettava komissiolle asianomaiset rikosoikeudelli
set säännökset. Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallin
nollisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoi
tettujen velvoitteiden koskiessa laitoksia, rahoitusalan holdin
gyhtiöitä ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä, seuraamuksia voi
daan tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsää
däntöä annettuihin kansallisiin säännöksiin tai asetukseen (EU)
N:o 575/2013 kohdistuvassa rikkomustapauksessa soveltaa
ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin luonnollisiin henki
löihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa
rikkomuksesta, ottaen huomioon kansallisessa lainsäädännössä
vahvistetut edellytykset.

IV jakso
Valvontavaltuudet, valtuudet määrätä
seuraamuksia ja muutoksenhakuoikeus
64 artikla
Valvontavaltuudet ja valtuudet määrätä seuraamuksia
1.
Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kaikki ne val
vontavaltuudet puuttua laitosten toimintaan, jotka ovat tarpeen
niiden tehtävien hoitamiseksi, mukaan lukien erityisesti oikeus
peruuttaa toimilupa 18 artiklan mukaisesti, 102 artiklan mukai
sesti edellytetty toimivalta ja 104 artiklassa ja 105 artiklassa
säädetty toimivalta.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valvontaval
tuuksiaan ja valtuuksiaan määrätä seuraamuksia tämän direktii
vin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti jollakin seuraavista
tavoista:
a) suoraan;

3.
Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki tietojenko
koamis- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien
hoitamiseksi. Sanotun rajoittamatta tässä direktiivissä ja asetuk
sessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettujen muiden asiaan liittyvien
säännösten soveltamista, näihin kuuluvat seuraavat valtuudet:

a) valtuudet vaatia seuraavia luonnollisia henkilöitä tai oikeus
henkilöitä toimittamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen toi
mivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamiseksi, mukaan
lukien tiedot, jotka toimitetaan säännöllisin väliajoin ja mää
ritellyissä muodoissa valvontatarkoituksissa tai niihin liitty
vissä tilastointitarkoituksissa:

i) asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet laitokset;

ii) asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet rahoitusalan
holdingyhtiöt;

b) yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;
c) niiden vastuulla antamalla tehtävä tällaisille viranomaisille;
d) esittämällä hakemus toimivaltaisille oikeusviranomaisille.

iii) asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet rahoitusalan
sekaholdingyhtiöt;

iv) asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet monialan hol
dingyhtiöt;

65 artikla
Hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset
toimenpiteet

v) edellä i–iv alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin kuu
luvat henkilöt;

1.
Tämän vaikuttamatta toimivaltaisten viranomaisten 64 ar
tiklassa tarkoitettuun valvontavaltaan ja jäsenvaltioiden oike
uteen säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jäsen
valtioiden on säädettävä niitä hallinnollisia seuraamuksia ja
muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevista säännöistä, joita

vi) kolmannet osapuolet, joille i–iv alakohdassa tarkoitetut
yhteisöt ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja tai teh
täviä;
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b) valtuudet suorittaa kaikki tarpeelliset a alakohdan i–vi ala
kohdassa tarkoitettuja, asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittau
tuneita tai siellä olevia henkilöitä koskevat tutkimukset, jotka
ovat tarpeen toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoita
miseksi, mukaan lukien:

i) oikeus vaatia asiakirjojen toimittamista;

ii) tutkia a alakohdan i–vi alakohdassa tarkoitettujen henki
löiden kirjanpitoaineisto sekä ottaa jäljennöksiä ja otteita
tällaisesta kirjanpitoaineistosta;

iii) saada kirjalliset tai suulliset selvitykset a alakohdan i–vi
alakohdassa tarkoitetuilta henkilöiltä tai näiden edustajilta
tai henkilöstöltä; ja

iv) haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa
tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

c) valtuudet suorittaa unionin oikeudessa säädettyjä muita edel
lytyksiä noudattaen kaikki tarpeelliset tarkastukset a alakoh
dan i–vi alakohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden liiketi
loissa ja muissa yrityksissä, jotka kuuluvat konsolidoituun
valvontaan, jossa toimivaltainen viranomainen on konsoli
dointiryhmän valvoja edellyttäen, että asianomaisille toimi
valtaisille viranomaisille ilmoitetaan tästä ennalta. Jos paikalla
tehtävä tarkastus edellyttää kansallisten sääntöjen mukaan
oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on haettava.

66 artikla
Toimilupavaatimusten ja määräosuuksien hankkimista
koskevien vaatimusten rikkomisesta koituvat hallinnolliset
seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet
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äänioikeuksista tai pääomasta saavuttaisi 22 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetut raja-arvot tai ylittäisi ne, tai siten, että lu
ottolaitoksesta tulisi hankkijan tytäryritys, kun tästä ei ilmoi
teta kirjallisesti sen luottolaitoksen suhteen toimivaltaiselle
viranomaiselle, josta hankkija pyrkii hankkimaan määräosuu
den tai lisäämään sitä;

d) suora tai välillinen luottolaitoksesta olevan määräosuuden
luovuttaminen tai vähentäminen siten, että kyseisen henkilön
osuus äänistä tai pääomasta alittaisi 25 artiklassa tarkoitetut
raja-arvot tai siten, että luottolaitos lakkaisi olemasta kyseisen
henkilön tytäryritys, jos tästä ei ilmoiteta kirjallisesti toimi
valtaisille viranomaisille.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hallinnollisiin seur
aamuksiin ja muihin hallinnollisiin toimenpiteisiin, joita voidaan
soveltaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kuuluvat ainakin
seuraavat:

a) julkinen ilmoitus, jossa yksilöidään rikkomuksesta vastuussa
oleva luonnollinen henkilö, laitos, rahoitusalan holdingyhtiö
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja rikkomuksen luonne;

b) määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oi
keushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan
toistamatta sitä;

c) oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seur
aamukset 10 prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen lii
ketoimintavuoden kokonaisnettoliikevaihdosta, joka sisältää
bruttotulot, jotka koostuvat korkotuotoista ja vastaavista tu
loista, tuotot osakkeista ja muista vaihtuva- tai kiinteätuot
toisista arvopapereista ja saaduista palkkioista asetuksen (EU)
N:o 575/2013 316 artiklan mukaisesti;

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden laeissa, ase
tuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä määrätään hallinnolli
sista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä ai
nakin seuraavissa tapauksissa:

d) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, hallinnolliset taloudel
liset seuraamukset 5 000 000 euroon saakka tai niissä jäsen
valtioissa, joiden valuutta ei ole euro, vastaava arvo kansallis
ena valuuttana 17 päivästä heinäkuuta 2013;

a) liiketoiminnan harjoittaja vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai
muita takaisinmaksettavia varoja olematta luottolaitos, rik
koen 9 artiklaa;

e) hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka ovat enintään
kaksi kertaa suuremmat kuin rikkomuksesta saatu taloudel
linen hyöty, jos se voidaan määrittää;

b) toiminnan aloittaminen luottolaitoksena ilman toimilupaa
9 artiklan vastaisesti;

f) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomuksista vastuussa ole
viksi katsottujen osakkaan tai osakkaiden äänioikeuksien
käytön keskeyttäminen.

c) arviointiajanjakson aikana tai toimivaltaisten viranomaisten
kielteisestä kannasta huolimatta 22 artiklan 1 kohdan vastai
sesti tapahtuva suora tai välillinen määräosuuden hankkimi
nen luottolaitoksesta tai suora tai välillinen luottolaitoksesta
olevan määräosuuden lisääminen siten, että hankkijan osuus

Jos ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yritys on
emoyrityksen tytäryritys, asianomaiseksi bruttotuloksi katsotaan
perimmäisen emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen mukai
nen bruttotulo edellisenä tilikautena.
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67 artikla

j)

Muut säännökset
1.

k) laitokselle syntyy vastuu, joka ylittää asetuksen (EU)
N:o 575/2013 395 artiklassa vahvistetut rajat;

l)
b) laitos ei heti asiasta tiedon saatuaan ilmoita toimivaltaisille
viranomaisille sellaisista sen omaa pääomaa koskevista
omistusosuuksien hankinnoista tai niistä luopumisista, joi
den vuoksi kyseinen omistusosuus muodostuu 22 artiklan 1
kohdassa tai 25 artiklassa tarkoitettuja raja-arvoja suurem
maksi tai pienemmäksi, rikkoen siten 26 artiklan 1 kohdan
ensimmäistä alakohtaa;

c) laitos on listattu EAMV:n direktiivin 2004/39/EY 47 artiklan
mukaisesti julkistamassa luettelossa mainituilla säännellyillä
markkinoilla, ja se ei ilmoita vähintään vuosittain toimival
taisille viranomaisille määräosuuksia omistavien osakkaiden
ja jäsenten nimiä sekä näillä olevien omistusosuuksien suu
ruuksia ja rikkoo siten tämän direktiivin 26 artiklan 1 koh
dan toista alakohtaa;

d) laitoksella ei ole käytössä toimivaltaisten viranomaisten edel
lyttämiä toimivia hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä niiden
kansallisten säännösten mukaisesti, joilla 74 artikla saatetaan
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

e) laitos ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille sitä, miten se
täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklassa vahvis
tetut omien varojen vaatimukset, taikka antaa epätäydellisiä
tai epätarkkoja tietoja, rikkoen siten mainitun asetuksen
99 artiklan 1 kohtaa;

laitos ei asetuksen (EU) N:o 575/2013 101 artiklassa tar
koitettujen tietojen yhteydessä ilmoita toimivaltaisille viran
omaisille tietoja taikka antaa epätäydellisiä tai epätarkkoja
tietoja;

g) laitos ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille tietoja suuresta
riskikeskittymästä taikka antaa epätäydellisiä tai epätarkkoja
tietoja, rikkoen siten asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 ar
tiklan 1 kohtaa;

h) laitos ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille tietoja maksu
valmiudesta taikka antaa epätäydellisiä tai epätarkkoja tieto
ja, rikkoen siten asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan
1 ja 2 kohtaa;

i)

laitoksella ei toistuvasti tai pysyvästi ole likvidejä varoja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan vastaisesti;

Tätä artiklaa sovelletaan ainakin seuraavissa tilanteissa:

a) laitos on saanut toimiluvan antamalla virheellisiä tietoja tai
muutoin säännösten vastaisella tavalla;

f)

L 176/375

laitos ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille tietoja vel
kaantuneisuusasteesta taikka antaa siitä epätäydellisiä tai
epätarkkoja tietoja, rikkoen siten asetuksen (EU) N:o
575/2013 430 artiklan 1 kohtaa;

laitokseen kohdistuu arvopaperistamispositioon liittyvä luot
toriski, ja se ei täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 ar
tiklassa vahvistettuja edellytyksiä;

m) laitos ei ilmoita tietoja taikka antaa epätäydellisiä tai epä
tarkkoja tietoja rikkoen asetuksen (EU) N:o 575/2013
431 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa tai 451 artiklan 1 kohtaa;

n) laitos suorittaa maksun laitoksen omiin varoihin sisältyvien
välineiden haltijoille tämän direktiivin 141 artiklan vastai
sesti tai tapauksissa, joissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 28,
51 tai 63 artiklassa kielletään tällaiset maksut omiin varoi
hin sisältyvien välineiden haltijoille;

o) laitoksen todetaan rikkoneen vakavalla tavalla direktiivin
2005/60/EY nojalla annettuja kansallisia säännöksiä;

p) laitos sallii sen, että yksi tai useampi henkilö ei noudata
91 artiklan säännöksiä ylimmän hallintoelimen jäseneksi
tulemisesta tai jäsenenä pysymisestä.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hallinnollisiin seur
aamuksiin ja muihin hallinnollisiin toimenpiteisiin, joita voidaan
soveltaa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kuuluvat ainakin
seuraavat:

a) julkinen ilmoitus, jossa yksilöidään vastuussa oleva luonnol
linen henkilö, laitos, rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitus
alan sekaholdingyhtiö ja rikkomuksen luonne;

b) määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oi
keushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan
toistamatta sitä;

c) kun on kyse laitoksesta, 18 artiklan mukainen laitoksen toi
miluvan peruuttaminen;

d) ellei 65 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, väliaikainen kielto,
jolla kielletään laitoksen ylimmän hallintoelimen jäsentä tai
muuta vastuussa olevana pidettyä luonnollista henkilöä hoi
tamasta tehtäviään;
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e) oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seur
aamukset 10 prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen lii
ketoimintavuoden kokonaisnettoliikevaihdosta, joka sisältää
bruttotulot, jotka koostuvat korkotuotoista ja vastaavista tu
loista, tuotot osakkeista ja muista vaihtuva- tai kiinteätuot
toisista arvopapereista ja saaduista palkkioista asetuksen (EU)
N:o 575/2013 316 artiklan mukaisesti;

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, hallinnolliset taloudel
liset seuraamukset 5 000 000 euroon saakka tai niissä jäsen
valtioissa, joiden valuutta ei ole euro, vastaava arvo kansallis
ena valuuttana 17 päivästä heinäkuuta 2013;

g) hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka ovat enintään
kaksi kertaa suuremmat kuin rikkomuksesta saatu taloudel
linen hyöty tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää.

Jos ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettu yritys on
emoyrityksen tytäryritys, bruttotuloksi katsotaan perimmäisen
emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen mukainen bruttotulo
edellisenä tilikautena.

68 artikla
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c) jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomai
sille laitoksille tai luonnollisille henkilöille, niiltä osin kuin se
voidaan määrittää.

Mikäli vaihtoehtoisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut
olosuhteet lakkaavat todennäköisesti olemasta voimassa koh
tuullisen ajan kuluessa, 1 kohdan mukaisten tietojen julkista
mista voidaan lykätä tällaisella ajanjaksolla.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1 tai
2 kohdan mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden virallisella
verkkosivustolla vähintään viisi vuotta. Henkilötietoja pidetään
toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoas
taan tarvittavan ajan sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaises
ti.

4.
Viimeistään 18 päivästä heinäkuuta 2015 EPV:n on toimi
tettava komissiolle kertomus 2 kohdassa säädetystä jäsenvaltioi
den määräämien seuraamusten julkistamisesta ilman nimeä, eri
tyisesti jos jäsenvaltioiden välillä on ollut merkittäviä eroja tässä
suhteessa. Lisäksi EPV:n on toimitettava komissiolle kertomus
merkittävistä eroista kansallisen lainsäädännön mukaisessa seur
aamusten julkistamisen kestossa.

Hallinnollisten seuraamusten julkistaminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viran
omaiset julkistavat virallisella verkkosivustollaan ainakin ne hal
linnolliset seuraamukset tämän direktiivin saattamiseksi osaksi
kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 rikkomisesta, joihin ei saa hakea
muutosta, mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä ja luon
teesta sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi,
jolle seuraamus on määrätty, ilman aiheetonta viivytystä sen
jälkeen kun henkilölle, jolle seuraamus on määrätty, on ilmoi
tettu kyseisistä seuraamuksista.

Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten seuraamusten julkistamisen,
joihin saa hakea muutosta, toimivaltaisten viranomaisten on
ilman aiheetonta viivytystä julkistettava virallisella verkkosivus
tollaan myös tiedot muutoksenhaun tilanteesta ja sen lopputu
loksesta.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava seuraamuk
set ilman nimiä kansallisen lainsäädännön mukaisesti seuraa
vissa olosuhteissa:

a) jos luonnolliselle henkilölle määrätyn seuraamuksen ollessa
kyseessä henkilötietojen julkistaminen osoittautuu tällaisen
julkistamisen oikeasuhteisuudesta tehdyn pakollisen ennak
koarvioinnin perusteella kohtuuttomaksi;

b) jos julkistaminen vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden
tai käynnissä olevan rikostutkinnan;

69 artikla
Seuraamuksia koskevien tietojen vaihto ja EPV:n
keskustietokannan ylläpito
1.
Toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat 53 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja salassapitovaatimuksia noudattaen EPV:lle
kaikista hallinnollisista seuraamuksista ja pysyvistä kielloista,
jotka on määrätty 65, 66 ja 67 artiklan nojalla, sekä niitä
koskevasta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen lopputulok
sesta. EPV:n on ylläpidettävä sille ilmoitetuista hallinnollisista
seuraamuksista keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten vi
ranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten. Tietokantaan on pääsy
ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla, ja sitä päivitetään toi
mivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella.

2.
Kun toimivaltainen viranomainen arvioi hyvämaineisuutta
13 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan, 91 artiklan 1
kohdan ja 121 artiklan soveltamiseksi, sen on tarkasteltava
EPV:n tietokantaa hallinnollisista seuraamuksista. Jos tilanteessa
tapahtuu muutos tai muutoksenhaku hyväksytään, EPV:n on
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä poistettava asiaankuu
luvat tiedot tietokannasta tai saatettava ne ajan tasalle.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, onko kyseisen henkilön rikosrekiste
rissä merkityksellistä tuomiota. Näitä tarkoituksia varten tietoja
on vaihdettava päätöksen 2009/316/YOS ja puitepäätöksen
2009/315/YOS, sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön kansal
lisessa lainsäädännössä, mukaisesti.
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4.
EPV:n on ylläpidettävä verkkosivustoa, jossa on linkit
verkkosivustoille, joilla kukin toimivaltainen viranomainen jul
kistaa hallinnolliset seuraamukset 68 artiklan mukaisesti, ja pi
dettävä nähtävillä se, kuinka pitkäksi ajaksi kukin jäsenvaltio
julkistaa hallinnolliset seuraamukset.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin mekanismeihin on sisäl
lyttävä ainakin seuraavat:

70 artikla
Seuraamusten tehokas soveltaminen ja toimivaltaisten
viranomaisten valtuudet määrätä seuraamuksia

b) laitoksessa tehdyistä rikkomuksista ilmoittavien työntekijöi
den asianmukainen suojelu ainakin kostotoimilta, syrjinnältä
tai muun tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta;

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päättäessään hallinnollis
ten seuraamusten tai muiden hallinnollisten toimenpiteiden tyy
pistä ja hallinnollisten taloudellisten seuraamusten suuruudesta
toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki merkityk
selliset olosuhteet, mukaan luettuina tarpeen mukaan seuraavat:

c) rikkomuksista ilmoittavan henkilön henkilötietojen suojaa
minen ja sen luonnollisen henkilön henkilötietojen suojaa
minen, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomuksesta, di
rektiivin 95/46/EY mukaisesti;

a) rikkomuksen vakavuus ja kesto;

b) rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön vastuun aste;

c) rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat esimer
kiksi oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai luonnollisen
henkilön vuosiansiot;

d) rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden
suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

a) erityismenettelyt rikkomuksia koskevien ilmoitusten vastaan
ottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten;

d) selkeät säännöt, joilla varmistetaan, että luottamuksellisuus
suhteessa laitoksessa tehdyistä rikkomuksista ilmoittajaan
taataan kaikissa tapauksissa, jollei ilmaisemista edellytetä
kansallisessa lainsäädännössä myöhempien tutkimusten tai
oikeuskäsittelyjen yhteydessä.
3.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitoksilla on käytös
sään asianmukaiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta
nämä voivat ilmoittaa rikkomuksista sisäisesti erityisen riippu
mattoman kanavan kautta.
Tällainen kanava voidaan toteuttaa myös työmarkkinaosapuol
ten hoitamien järjestelyjen avulla. Tällöin sovelletaan samaa suo
jelua kuin 2 kohdan b, c ja d alakohdassa.
72 artikla
Muutoksenhakuoikeus

e) rikkomuksen kolmansille osapuolille aiheuttamat tappiot, jos
ne ovat määritettävissä;

f) rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön halukkuus tehdä yhteistyötä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa;

g) rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön aiemmat rikkomukset;

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukai
sesti hyväksyttyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla hyväksyttyihin päätök
siin ja toimenpiteisiin voidaan hakea muutosta. Jäsenvaltioiden
on myös varmistettava, että tapauksiin, joissa on laiminlyöty
päätöksen tekeminen toimilupahakemuksesta, joka sisältää
kaikki niiden säännösten mukaiset tarvittavat tiedot, joilla
tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, voi
daan hakea muutosta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hakemus on tehty.
2. LUKU

Tarkasteluprosessit
h) rikkomuksen mahdolliset systeemiset seuraukset.

71 artikla
Rikkomuksista ilmoittaminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viran
omaiset luovat tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla kan
nustetaan raportoimaan toimivaltaisille viranomaisille tämän di
rektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettui
hin säännöksiin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännöksiin
kohdistuvista mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomuksista.

I jakso
Sisäisen pääoman riittävyyden
arviointimenettely
73 artikla
Sisäinen pääoma
Laitoksilla on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat
strategiat ja menettelyt, joiden avulla ne arvioivat ja jatkuvasti
ylläpitävät tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakau
tumista tasolla, joka riittää kattamaan sen luonteiset ja tasoiset
riskit, joita laitoksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua.
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Näiden strategioiden ja menettelyjen on oltava säännöllisen si
säisen tarkastelun kohteena sen varmistamiseksi, että ne pysyvät
kattavina ja oikeasuhteisina kyseessä olevan laitoksen toiminnan
luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

II jakso
Laitosten järjestelmät, menettelyt ja
menetelmät
1 alajakso
Yleiset periaatteet

27.6.2013

EPV:lla on oikeus osallistua ja myötävaikuttaa tehokkaiden ja
toimivien elvyttämis- ja kriisinratkaisusuunnitelmien kehittämi
seen ja yhteensovittamiseen asetuksen (EU) N:o 1093/2010
25 artiklan mukaisesti.

Tähän liittyen EPV:lle on annettava tiedot elvyttämis- ja krii
sinratkaisusuunnitelmien laatimista ja koordinointia koskevista
kokouksista, ja sillä on oikeus osallistua tällaisiin kokouksiin.
EPV:lle on toimitettava ennalta täydelliset tiedot tällaisten koko
usten järjestämisestä, keskeisistä käsiteltävistä kysymyksistä sekä
suunnitelluista toimista.

74 artikla
Sisäinen hallinta ja elvyttämis- ja
kriisinratkaisusuunnitelmat
1.
Laitoksilla on oltava toimivat hallinnointi- ja ohjausjärjes
telmät, jotka muodostuvat selkeästä organisaatiorakenteesta,
jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, läpinäkyvästi
ja johdonmukaisesti, tehokkaista menettelyistä sellaisten riskien
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, joita niihin
kohdistuu tai saattaa kohdistua, ja niistä raportoimiseksi, riittä
vistä sisäisen valvonnan menetelmistä, mukaan luettuina luotet
tavat hallinto- ja laskentamenetelmät, sekä palkitsemisjärjestel
mistä ja -käytännöistä, jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja te
hokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien, prosessien ja
menetelmien on oltava kattavia ja suhteutettuja laitoksen lii
ketoimintamalliin ja toimintaan liittyvien riskien luonteeseen,
laajuuteen ja monimuotoisuuteen. Jäljempänä 76–95 artiklassa
vahvistetut tekniset vaatimukset on otettava huomioon.

3.
EPV antaa 2 kohdan mukaisesti ohjeet, joissa täsmenne
tään 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja menetelmät.

4.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että mer
kittävän heikkenemisen jälkeen otetaan käyttöön elvyttämis
suunnitelmia laitoksen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi,
sekä kriisinratkaisusuunnitelmia. Suhteellisuusperiaatteen mukai
sesti vaatimuksia, joita asetetaan laitokselle elvyttämissuunnitel
mien laatimiseksi, ylläpitämiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi
sekä kriisinratkaisuviranomaiselle kriisinratkaisusuunnitelmien
laatimiseksi toimivaltaisen viranomaisen kuulemisen jälkeen,
voidaan lieventää, jos toimivaltaiset viranomaiset makrovakaus
valvonnasta vastaavan kansallisen viranomaisen kuulemisen jäl
keen katsovat, että tietyn laitoksen konkurssi ei muun muassa
sen koon, liiketoimintamallin tai toisiin laitoksiin tai rahoitus
järjestelmään yleisesti liittyvien sidonnaisuuksien vuoksi vaikuta
kielteisesti rahoitusmarkkinoihin, toisiin laitoksiin tai rahoituso
losuhteisiin.

Laitosten on tehtävä tiivistä yhteistyötä kriisinratkaisuviran
omaisten kanssa ja toimitettava niille kaikki tarpeelliset tiedot
sellaisten toimivien kriisinratkaisusuunnitelmien valmistelemi
seksi ja laatimiseksi, joissa esitetään vaihtoehdot laitosten halli
tulle kriisinratkaisulle konkurssitilanteessa, suhteellisuusperiaat
teen mukaisesti.

75 artikla
Palkitsemisjärjestelmän valvonta
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä asetuksen (EU)
N:o 575/2013 450 artiklan 1 kohdan g, h ja i alakohdassa
vahvistettujen tietojen julkistamista koskevien vaatimusten mu
kaisesti julkistettuja tietoja ja käytettävä niitä palkitsemisjärjes
telmien kehityssuuntien ja käytäntöjen vertailemiseen. Toimival
taisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot EPV:lle.

2.
EPV antaa ohjeet 92–95 artiklassa vahvistettujen periaat
teiden mukaisesta hyvästä palkitsemisjärjestelmästä. Näissä oh
jeissa on otettava huomioon rahoituspalvelualan palkka- ja palk
kiopolitiikasta 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa komis
sion suosituksessa 2009/384/EY (1) esitetyt moitteetonta palkkaja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet.

EAMV toimii läheisessä yhteistyössä EPV:n kanssa palkitsemis
käytäntöjä koskevien ohjeiden laatimiseksi sellaisia henkilöstö
ryhmiä varten, jotka osallistuvat direktiivin 2004/39/EY 4 artik
lan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuun sijoituspalvelujen tar
jontaan ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

EPV vertailee toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan mukaisesti
toimittamien tietojen perusteella palkitsemiskehitystä ja -käytän
töjä unionin tasolla.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä kustakin lai
toksesta tiedot niiden luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden
palkkiot ovat miljoona euroa tai enemmän tilikautta kohden,
mukaan lukien näiden henkilöiden tehtävien kuvaus, liiketoi
minta-alasta sekä palkan, tulospalkkioiden, pitkän aikavälin
palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä perusteista. Nämä tie
dot on toimitettava EPV:lle, joka julkaisee ne kotijäsenvaltioiden
osalta koostetusti käyttäen yhteistä raportointikaavaa. EPV voi
laatia ohjeita helpottamaan tämän kohdan täytäntöönpanoa ja
varmistamaan kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden.
(1) EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22.
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2 alajakso
Riskien luokittelua ja käsittelyä koskevat
tekniset vaatimukset

76 artikla
Riskien käsittely
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ylin hallintoelin
hyväksyy ja arvioi säännöllisesti strategiat ja periaatteet, joita
sovelletaan laitokseen kohdistuvien tai mahdollisesti kohdistu
vien riskien ottamiseen, hallintaan, valvontaan ja vähentämiseen,
mukaan lukien laitoksen makrotaloudellisen toimintaympäristön
aiheuttamat riskit suhteessa suhdannevaiheeseen.

2.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ylin hallintoelin
käyttää riittävästi aikaa riskeihin liittyvien asioiden käsittelyyn.
Ylimmän hallintoelimen on aktiivisesti osallistuttava kaikkien
tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tarkoitettu
jen olennaisten riskien hallintaan sekä omaisuuserien arvonmää
ritykseen ja kyseisiin riskeihin liittyvien ulkoisten luottoluokitus
ten ja sisäisten mallien käyttöön ja varmistettava, että niihin
osoitetaan riittävät resurssit. Laitoksen on luotava ylimpään hal
lintoelimeen raportointisuhteet, jotka kattavat kaikki olennaiset
riskit ja riskinhallintapolitiikat sekä niiden muutokset.

3.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kokonsa, sisäi
sen organisaationsa ja luonteensa, toimintansa laajuuden ja mo
nimuotoisuuden vuoksi merkittävät laitokset perustavat riskiko
mitean, joka muodostuu ylimmän hallintoelimen jäsenistä, jotka
eivät vastaa asianomaisen laitoksen päivittäisestä johtamisesta.
Riskikomitean jäsenillä on oltava riittävät tiedot, taidot ja asian
tuntemus, jotta he voivat täysimääräisesti ymmärtää laitoksen
riskistrategian ja riskinottohalun sekä valvoa niitä.

Riskikomitean on annettava ylimmälle hallintoelimelle neuvoja
laitoksen sen hetkisestä ja tulevasta kokonaisriskinottohalusta ja
-strategiasta ja avustettava ylintä hallintoelintä sen valvoessa, että
toimiva johto panee tämän strategian täytäntöön. Kokonaisvas
tuu riskeistä säilyy ylimmällä hallintoelimellä.

Riskikomitean on tarkasteltava sitä, otetaanko asiakkaille tarjot
tujen vastuiden ja omaisuuserien hinnoissa täysin huomioon
laitoksen liiketoimintamalli ja riskistrategia. Jos hinnoissa ei
oteta huomioon riskejä asianmukaisella tavalla liiketoimintamal
lin ja riskistrategian mukaisesti, riskikomitean on esitettävä ylim
mälle hallintoelimelle muutossuunnitelma.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitos, jota ei pi
detä merkittävänä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla taval
la, perustaa yhdistetyn riski- ja tarkastuskomitean direktiivin
2006/43/EY 41 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Yhdistettyjen ko
miteoiden jäsenillä on oltava riskikomitealta ja tarkastuskomite
alta vaaditut tiedot, taidot ja asiantuntemus.
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4.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että valvontatehtä
väänsä hoitava ylin hallintoelin ja riskikomitea, jos sellainen on
perustettu, saavat asianmukaisella tavalla tietoa laitoksen riskiti
lanteesta ja tarvittaessa, ja jos se on asianmukaista, riskienval
vontatoiminnosta ja voivat käyttää ulkopuolista asiantuntijaapua.

Valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen ja riski
komitean, jos sellainen on perustettu, on määriteltävä sellaisten
riskiä koskevien tietojen luonne, määrä, muoto ja säännöllisyys,
jotka niiden tulee saada. Riskikomitean on moitteettomien pal
kitsemisperiaatteiden ja -käytäntöjen edistämiseksi tarkasteltava,
otetaanko palkitsemisjärjestelmän tarjoamissa kannustimissa
huomioon riski, pääoma, likviditeetti sekä voittojen todennäköi
syys ja ajoitus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta palkitsemisko
mitean tehtäviä.

5.
Jäsenvaltioiden on komission direktiivin 2006/73/EY (1)
7 artiklan 2 kohdassa säädetyn suhteellisuusvaatimuksen mukai
sesti huolehdittava siitä, että laitosten riskienvalvontatoiminto
on riippumaton operatiivisista toiminnoista ja että sillä on riit
tävä toimivalta, painoarvo, resurssit ja yhteys ylimpään hallin
toelimeen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riskienvalvontatoiminto
huolehtii siitä, että kaikki merkittävät riskit tunnistetaan, mita
taan ja että niistä raportoidaan asianmukaisesti. Niiden on var
mistettava, että riskienvalvontatoiminto osallistuu aktiivisesti lai
toksen riskistrategian ja kaikkien keskeisten riskienhallintapää
tösten valmisteluun ja että se pystyy välittämään kokonaiskäsi
tyksen laitoksen kaikista riskeistä.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava, että riskienvalvon
tatoiminto pystyy raportoimaan suoraan valvontatehtäväänsä
hoitavalle ylimmälle hallintoelimelle riippumattomana toimi
vasta johdosta ja tuomaan esille ongelmia sekä tarvittaessa va
roittamaan kyseistä elintä, jos erityinen riskikehitys vaikuttaa tai
saattaa vaikuttaa laitokseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
ylimmän hallintoelimen vastuuta sen tämän direktiivin ja ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisissa valvonta- ja/tai johtoteh
tävissä.

Riskienvalvontatoiminnon päällikön on oltava riippumaton toi
mivaan johtoon kuuluva henkilö, jonka nimenomaisena vastuu
alueena on riskienvalvontatoiminto. Jos laitoksen toiminnan
luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi ei ole perus
teltua nimetä erillistä henkilöä, joku muu laitoksen toimivaan
johtoon kuuluva henkilö voi vastata tehtävästä, edellyttäen ettei
eturistiriitoja esiinny.
(1) Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta
2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä
koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja ky
seisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241,
2.9.2006, s. 26).
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Riskienvalvontatoiminnon päällikköä ei saa erottaa tehtävästään
ilman valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen
etukäteen antamaa suostumusta, ja hänellä on tarvittaessa oltava
mahdollisuus suoraan yhteyteen valvontatehtäväänsä hoitavan
ylimmän hallintoelimen kanssa.

Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta
2006/73/EY soveltamiseen sijoituspalveluyrityksiin.

direktiivin

27.6.2013

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

78 artikla
77 artikla
Sisäiset menettelyt omien varojen vaatimusten laskemiseksi
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on kannustettava kokonsa,
sisäisen organisaationsa ja toimintansa luonteen, laajuuden ja
monimuotoisuuden puolesta merkittäviä laitoksia kehittämään
sisäistä luottoriskien arviointikykyään ja lisäämään sisäiseen luo
kitukseen perustuvan menetelmän käyttöä luottoriskin kattami
seen tarvittavien omien varojen vaatimusten laskemisessa, kun
kyseisten laitosten vastuut ovat absoluuttisesti mitattuina olen
naisia ja niillä on samanaikaisesti suuri määrä olennaisia vasta
puolia. Tämä artikla ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 575/2013
kolmannen osan I osaston 3 luvun 1 jaksossa vahvistettujen
perusteiden täyttymiseen.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on laitosten toiminnan
luonne, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen seurattava,
etteivät ne käytä luottoluokituksia yksinomaan tai mekaanisesti
arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on laitosten koko, sisäinen
organisaatio sekä toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus
huomioon ottaen kannustettava niitä kehittämään sisäistä eri
tyisriskien arviointikykyään ja käyttämään enemmän sisäisiä
malleja kaupankäyntivarastossa oleviin vieraan pääoman ehtoi
siin rahoitusvälineisiin liittyvän erityisriskin kattamiseen tarvitta
vien omien varojen vaatimusten laskemiseksi yhdessä sellaisten
sisäisten mallien kanssa, joiden avulla lasketaan omien varojen
vaatimukset maksukyvyttömyysriskille ja luottoluokan siirtymis
riskille, kun kyseisten laitosten vastuut, joihin liittyy erityisriski,
ovat absoluuttisesti mitattuna olennaisia ja niillä on suuri määrä
olennaisia positioita eri liikkeeseenlaskijoiden vieraan pääoman
ehtoisissa rahoitusvälineissä.

Tämä artikla ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolman
nen osan IV osaston 5 luvun 1–5 jaksossa vahvistettujen perus
teiden täyttämiseen.

4.
EPV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joilla
määritellään tarkemmin 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettu käsite "absoluuttisesti mitattuna olennaiset vastuut,
joihin liittyy erityisriski" ja raja-arvot suurelle määrälle olennaisia
vastapuolia tai olennaisia positioita eri liikkeeseenlaskijoiden vie
raan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä.

Omien varojen vaatimusten laskemista koskevien sisäisten
menettelyjen vertailu valvontatarkoituksiin
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lai
tokset, jotka saavat käyttää sisäisiä menettelyjä riskipainotettujen
vastuuerien tai omien varojen vaatimusten laskemiseen, lukuun
ottamatta operatiivista riskiä, raportoivat sisäisten menettely
jensä laskelmien tulokset normisalkuissa olevien vastuidensa
tai positioidensa osalta. Laitosten on toimitettava laskutoimitus
tensa tulokset sekä selvitys niiden saamiseksi käytetyistä mene
telmistä toimivaltaisille viranomaisille asianmukaisin aikavälein,
mutta vähintään vuosittain.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lai
tokset toimittavat 1 kohdassa tarkoitetut laskutoimitusten tulok
set EPV:n 8 kohdan mukaisesti laatiman mallin mukaisesti toi
mivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle. Jos toimivaltaiset viran
omaiset päättävät kehittää erityisiä salkkuja, niiden on kuultava
siitä EPV:tä ja varmistettava, että laitokset raportoivat laskutoi
mitusten tulokset erillään EPV:n salkkujen laskutoimitusten tu
loksista.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on laitosten 1 kohdan mu
kaisesti toimittamien tietojen perusteella seurattava tapauksen
mukaan niiden riskipainotettujen vastuuerien tai omien varojen
vaatimusten kirjoa, lukuun ottamatta operatiivista riskiä, jotka
koskevat normisalkussa olevia vastuita tai positioita ja jotka
saadaan kyseisten laitosten sisäisiä menettelyjä käyttäen. Toimi
valtaisten viranomaisten on vähintään vuosittain arvioitava ky
seisten menettelyjen laatua kiinnittäen erityistä huomiota

a) menettelyihin, jotka osoittavat omien varojen vaatimuksissa
merkittäviä eroja saman vastuun kohdalla,

b) menettelyihin, joiden osalta on erityisen suuria tai pieniä
eroja ja myös joiden osalta omien varojen vaatimukset on
merkittävällä ja järjestelmällisellä tavalla arvioitu liian pienik
si.

EPV laatii raportin toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi
sisäisten menettelyjen laadun arvioinnissa 2 kohdassa tarkoitet
tujen tietojen perusteella.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4.
Jos tietyt laitokset poikkeavat merkittävästi valtaosasta sa
manlaisia laitoksia tai jos menettelyjen erot johtavat monenlai
siin tuloksiin, toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava syyt
tähän ja toteutettava vaadittavat korjaustoimet, jos voidaan sel
västi osoittaa, että laitoksen menettely johtaa omien varojen
vaatimusten arvioimiseen liian pieniksi, mitä ei voida selittää
vastuisiin tai positioihin liittyvien riskien eroilla.

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että nii
den päätöksissä 4 kohdassa tarkoitettujen korjaustoimien asian
mukaisuudesta noudatetaan periaatetta, että tällaisissa toimissa
on säilytettävä sisäisen menettelyn tavoitteet ja etteivät ne näin
ollen

a) johda standardointiin tai parhaina pidettyihin menetelmiin;

b) luo vääriä kannustimia; tai
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b) edellä 1 kohdassa tarkoitetut normisalkut.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

9.
Komissio esittää viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2015 ja
kuultuaan EPV:tä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neu
vostolle sisäisten mallien vertaisarvioinnin toiminnasta, mukaan
lukien mallin soveltamisala. Kertomuksen jälkeen esitetään tar
vittaessa lainsäädäntöehdotus.

79 artikla
Luotto- ja vastapuoliriski

c) aiheuta yhdenmukaista käyttäytymistä.

6.
EPV voi antaa suuntaviivoja ja suosituksia asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti, jos se katsoo ne tämän
artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja arviointien
perusteella tarpeellisiksi, jotta voidaan parantaa valvontakäytän
töjä tai laitosten käytäntöjä sisäisten menettelyjen osalta.

7.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset mää
rittääkseen

a) menettelyt 3 kohdan mukaisesti tehtyjen arviointien jakami
seksi toimivaltaisten viranomaisten välillä ja EPV:n kanssa;

b) standardit 3 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisten viran
omaisten tekemiä arviointeja varten.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että:

a) luottojen myöntäminen perustuu vakuuttavasti perusteltuihin
ja hyvin määriteltyihin kriteereihin ja että luottojen myöntä
misessä, luottoehtojen muuttamisessa ja uudistamisessa sekä
uudelleenrahoituksessa sovellettavat menettelyt ovat selkeästi
laadittuja;

b) laitoksilla on sisäiset menetelmät, joiden avulla ne voivat
arvioida yksittäisistä vastapuolista, arvopapereista tai arvo
paperistamispositioista aiheutuvan luottoriskin ja luottoriskin
salkkutasolla. Erityisesti sisäisissä menetelmissä ei saa tukeu
tua yksinomaan tai mekaanisesti ulkoisiin luottoluokituksiin.
Jos omien varojen vaatimukset perustuvat ulkoisen luotto
luokituslaitoksen luokitukseen tai siihen, että vastuulle ei
ole annettu luokitusta, tämä ei vapauta laitoksia siitä, että
niiden on otettava lisäksi huomioon muut merkitykselliset
tiedot arvioidessaan sisäisen pääomansa jakautumista;

c) laitosten luotonannon ja luottoriskillisten vastuiden jatkuva
hallinnointi ja valvonta, mukaan luettuina ongelmaluottojen
havaitseminen ja hallinta sekä asianmukaisten arvonoikaisu
jen ja varausten tekeminen, toteutetaan tehokkailla järjestel
millä;

d) luotonanto on hajautettu asianmukaisesti ottaen huomioon
laitoksen kohdemarkkinat ja yleiset luotonantoperiaatteet.

80 artikla
8.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään

a) malli, määritelmät ja tietotekniikkaratkaisut, joita sovelletaan
unionissa 2 kohdassa tarkoitetussa raportoinnissa;

Jäännösriski
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että riskiä
siitä, että laitosten käyttämät virallisesti hyväksytyt luottoriskin
vähentämismenetelmät osoittautuvat odotettua tehottomammik
si, hallitaan ja valvotaan, myös kirjallisesti laadittuja periaatteita
ja menettelyjä noudattaen.
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81 artikla
Keskittymäriski
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että jokai
seen yksittäiseen vastapuoleen, mukaan luettuina keskusvasta
puolet, toisiinsa yhteydessä olevat vastapuolten ryhmät ja saman
talouden alan ja maantieteellisen alueen vastapuolet, kohdistu
vista vastuista aiheutuvaa keskittymäriskiä taikka samasta toi
minnasta tai hyödykkeestä tai luottoriskien vähentämismenetel
mien soveltamisesta, mukaan lukien erityisesti suuriin välillisiin
luottovastuisiin, kuten yksittäisen vakuuden antajaan, liittyvät
riskit, aiheutuvaa keskittymäriskiä hallitaan ja valvotaan myös
kirjallisesti laadittuja periaatteita ja menettelyjä noudattaen.
82 artikla
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Jos sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 345 artiklassa
säädettyä kohtelua, laitosten on huolehdittava siitä, että niillä
on riittävä sisäinen pääoma sellaisen tappioriskin kattamiseksi,
joka on olemassa merkintäsitoumuksen antamisajankohdan ja
seuraavan arkipäivän välisenä aikana.
84 artikla
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomista toimista syntyvä
korkoriski
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että laitok
set ottavat käyttöön järjestelmät, joilla havaitaan riski ja arvioi
daan ja hallitaan riskiä, joka syntyy korkojen potentiaalisista
muutoksista, jotka vaikuttavat laitoksen kaupankäyntivarastoon
kuulumattomiin toimiin.

Arvopaperistamiseen liittyvä riski
85 artikla

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
riskejä, jotka aiheutuvat arvopaperistamistransaktioista, joissa lu
ottolaitokset ovat sijoittajia, alullepanijoita tai järjestäjiä, mukaan
luettuina maineeseen liittyvä riskit, kuten monimutkaisiin raken
teisiin ja tuotteisiin sisältyvät riskit, arvioidaan ja käsitellään
asianmukaisia toimintapolitiikkoja ja menettelyjä noudattaen,
jotta voidaan varmistaa se, että liiketoimen taloudellinen paino
arvo otetaan täysimääräisesti huomioon riskin arvioinnissa ja
liikkeenjohdollisissa päätöksissä.

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset ottavat käyttöön toimintapolitiikat ja menettelyt, joilla
arvioidaan ja hallitaan operatiivista riskiä, mukaan lukien malli
riski, ja katetaan harvoin sattuvat vakavat tapahtumat. Laitosten
on ilmoitettava, mitä pidetään operatiivisena riskinä kyseisiä
politiikkoja ja menettelyjä sovellettaessa.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitoksilla, jotka ovat ennenaikaisen kuoletuksen ehtoja sisältä
vien uusiutuvien arvopaperistamistransaktioiden alullepanijoita,
on maksuvalmiussuunnitelmat, joilla varaudutaan sekä aikatau
lun mukaisiin että ennenaikaisiin kuoletuksiin.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
luottolaitoksella on käytössä varautumissuunnitelmat ja liiketoi
minnan jatkuvuutta koskevat suunnitelmat, joilla varmistetaan
sen toiminnan jatkuvuus ja rajoitetaan tappioita liiketoiminnan
vakavien häiriöiden varalta.

83 artikla

86 artikla

Markkinariski

Likviditeettiriski

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
otetaan käyttöön toimintapolitiikat ja menettelyt markkinaris
kien kaikkien merkittävien aiheuttajien sekä niiden vaikutusten
havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja hallitsemiseksi.

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitosten käytössä on tehokkaat strategiat, toimintatavat, menet
telyt ja järjestelmät, joilla tunnistetaan, mitataan, hallitaan ja
valvotaan likviditeettiriskiä tarkoituksenmukaisten ajanjaksojen
ajan, myös päivänsisäisesti, sen varmistamiseksi, että laitokset
säilyttävät riittäväntasoiset likviditeettipuskurit. Nämä strategiat,
toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät on laadittava kulloisten
kin liiketoiminta-alueiden, valuuttojen, sivuliikkeiden ja oikeus
henkilöiden mukaan, ja niihin on sisällyttävä riittävät likviditeet
tikustannusten, -etujen ja -riskien kohdentamismenetelmät.

2.
Jos lyhyt positio erääntyy ennen pitkää positiota, toimival
taisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että laitokset myös
toteuttavat toimenpiteitä maksuvalmiusriskin torjumiseksi.
3.
Sisäisen pääoman on oltava riittävä kattamaan olennaiset
markkinariskit, joihin ei sovelleta omien varojen vaatimusta.
Laitoksilla, jotka laskiessaan positioriskiin liittyviä omien varojen
vaatimuksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV
osaston 2 luvun mukaisesti ovat nettouttaneet yhden tai useam
man osakeindeksiin sisältyvän osakkeen position yhden tai use
amman osakeindeksifutuurin tai muun osakeindeksituotteen po
sition kanssa, on oltava riittävä sisäinen pääoma sellaisesta ti
lanteesta aiheutuvan perusriskin kattamiseksi, jossa futuurin tai
muun tuotteen arvonmuutokset eivät täysin noudata sen koh
deosakkeiden arvonmuutoksia; laitoksilla on myös oltava tällai
nen riittävä sisäinen pääoma, jos niillä on hallussaan sellaisten
osakeindeksifutuurien vastakkaismerkkisiä positioita, joiden ma
turiteetit ja/tai koostumukset eivät täysin vastaa toisiaan.

Operatiivinen riski

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen strategioiden, toimintata
pojen, menettelyjen ja järjestelmien on oltava oikeassa suhteessa
laitosten monimuotoisuuteen, riskiprofiiliin ja toiminnan laajuu
teen sekä ylimmän hallintoelimen vahvistamaan riskien sietora
jaan, ja niissä on otettava huomioon laitoksen merkityksellisyys
järjestelmän kannalta jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa se harjoittaa
liiketoimintaa. Laitosten on tiedotettava riskien sietorajasta kai
kille merkityksellisille liiketoiminta-alueille.
3.
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lai
toksilla, ottaen huomioon niiden toiminnan luonne, laajuus ja
monimuotoisuus, on likviditeettiriskiprofiilit, jotka ovat toimi
valta ja selkeältä järjestelmältä edellytetyn likviditeettiriskiprofii
lin mukaiset eivätkä mene sitä pidemmälle.
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Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava kehitystä likvidi
teettiriskiprofiilien osalta, esimerkiksi tuotteiden suunnittelussa
ja volyymeissa, riskienhallinnassa, rahoitusperiaatteissa ja rahoi
tuskeskittymissä.

Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tehokkaita toimia,
jos toisessa alakohdassa tarkoitettu kehitys saattaa johtaa yksit
täisen laitoksen tai järjestelmän epävakauteen.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle kolman
nen alakohdan nojalla toteutetuista toimista.

EPV:n on annettava suosituksia soveltuvissa tapauksissa asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti.

4.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset kehittävät menetelmät rahoitusasemiensa tunnistami
seksi, mittaamiseksi, hallitsemiseksi ja valvomiseksi. Näihin me
netelmiin on kuuluttava omaisuuserien kulloisetkin olennaiset
sisäiset ja niistä tulevaisuudessa syntyvät kassavirrat, velat, taseen
ulkopuoliset erät, myös ehdolliset velat, sekä maineeseen liitty
vän riskin mahdollinen vaikutus.

5.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset erottelevat toisistaan pantatun ja kiinnittämättömän
omaisuuden, joka on käytettävissä koko ajan, erityisesti kriisiti
lanteissa. Niiden on myös huolehdittava siitä, että laitokset ot
tavat huomioon sen, missä oikeushenkilössä omaisuuserät sijait
sevat, ja maan, jossa omaisuuserät on lainmukaisesti kirjattu
joko rekisteriin tai tilille, sekä niiden hyväksyttävyyden, ja niiden
on valvottava, miten omaisuuserät voidaan ottaa käyttöön oi
kea-aikaisesti.

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset myös ottavat huomioon oikeudelliset sekä sääntely- ja
toimintarajoitukset, jotka koskevat likvidien varojen ja kiinnittä
mättömän omaisuuden mahdollisia siirtoja yksikköjen välillä
sekä Euroopan talousalueella että sen ulkopuolella.

7.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset harkitsevat erilaisia maksuvalmiusriskin vähentämiskei
noja, myös raja-arvojärjestelmää ja maksuvalmiuspuskureita, sel
vitäkseen erilaisista stressitilanteista, sekä arvioitava sitä, onko
rahoitusrakenne riittävän monipuolinen ja millaisia rahoitusläh
teitä käytetään. Näitä järjestelmiä on tarkasteltava säännöllisesti.

8.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset harkitsevat maksuvalmiusasemia ja riskiä vähentäviä
tekijöitä koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja tarkastelevat ole
tuksia, joiden pohjalta tehdään rahoitusasemaa koskevia päätök
siä, vähintään vuosittain. Vaihtoehtoisissa skenaarioissa on tätä
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varten keskityttävä erityisesti – myös arvopaperistamista varten
perustettujen erillisyhtiöiden (SSPE) tai muiden erillisyhtiöiden
osalta, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU)
N:o 575/2013 – taseen ulkopuolisiin eriin ja muihin ehdollisiin
velkoihin, joiden suhteen laitos toimii järjestäjänä tai tarjoaa
olennaista maksuvalmiustukea.
9.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset ottavat huomioon laitos- ja markkinakohtaisten sekä
yhdistettyjen vaihtoehtoisten skenaarioiden potentiaaliset vaiku
tukset. Huomioon on otettava erilaiset ajanjaksot ja stressitilan
teiden erilainen aste.
10.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset mukauttavat strategioitaan, sisäisiä menettelytapojaan
ja likviditeettiriskin rajoja sekä laativat tehokkaat varautumis
suunnitelmat ottaen huomioon 8 kohdassa tarkoitettujen vaih
toehtoisten skenaarioiden tulokset.
11.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitoksilla on käytössä maksuvalmiuden palauttamista koskevat
suunnitelmat, joissa esitetään – myös toiseen jäsenvaltioon si
joittautuneiden sivuliikkeiden osalta – riittävät strategiat ja asi
anmukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet mahdollisista maksu
valmiusvaikeuksista selviämiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten
on huolehdittava siitä, että laitokset testaavat näitä suunnitelmia
vähintään vuosittain, että ne saatetaan ajan tasalle 8 kohdassa
tarkoitettujen vaihtoehtoisten skenaarioiden tulosten perusteella
ja esitetään toimivalle johdolle, jonka on ne hyväksyttävä, jotta
sisäisiä toimintapolitiikkoja ja menettelyjä voidaan mukauttaa
vastaavasti. Laitosten on toteutettava tarvittavat operatiiviset toi
met ennakolta sen varmistamiseksi, että maksuvalmiuden pala
uttamista koskevat suunnitelmat voidaan panna täytäntöön vä
littömästi. Luottolaitosten tapauksessa tällaisiin operatiivisiin toi
miin on sisällyttävä keskuspankkirahoitusta varten tarvittavien
vakuuksien välittömästä käytettävyydestä huolehtiminen. Tämä
tarkoittaa, että vakuus pidetään tarvittaessa toisen jäsenvaltion
valuuttana, tai sen kolmannen maan valuuttana, jossa luotto
laitoksella on vastuita, ja jos se on operatiivisesti välttämätöntä,
sen vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella,
jonka valuutan määräisestä vastuusta on kyse.
87 artikla
Ylivelkaantumisriski
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitoksissa on käytössä toimintapolitiikat ja menettelyt, joilla
havaitaan, hallitaan ja valvotaan ylivelkaantumisriskiä. Ylivel
kaantumisriskin indikaattoreina on käytettävä asetuksen (EU)
N:o 575/2013 429 artiklan mukaisesti määritettävää velkaantu
neisuusastetta sekä omaisuuden ja velvoitteiden välisiä eroja.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset hallitsevat ylivelkaantumisriskiä huolehtien riittävästä
varovaisuudesta ja ottaen asianmukaisesti huomioon ylivelkaan
tumisriskin mahdollisen kasvun, joka johtuu laitoksen ennakoi
tujen tai toteutuneiden tappioiden aiheuttamasta omien varojen
vähenemisestä sovellettavista kirjanpitosäännöistä riippuen. Tä
män vuoksi laitosten on kyettävä selviämään ylivelkaantumisris
kiin liittyvistä erilaisista stressitilanteista.
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3 alajakso
Ohjaus ja hallinto

88 artikla
Ohjaus- ja hallintojärjestelmät
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ylin hallintoelin
määrittelee sellaiset ohjaus- ja hallintojärjestelmät, joilla varmis
tetaan laitoksen tehokas ja vakaa hoito, ja valvoo niiden täytän
töönpanoa ja vastaa niistä; tämä edellyttää myös tehtävien eri
yttämistä organisaatiossa ja eturistiriitatilanteiden ennaltaehkäi
semistä.
Järjestelmien on oltava seuraavien periaatteiden mukaisia:
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ylimmän hallintoelimen tietämyksen, taitojen, monimuotoi
suuden ja kokemuksen kokonaisuutta ja laadittava kuvaus
tiettyä nimitystä koskevista tehtävistä ja sen edellyttämistä
valmiuksista ja arvioitava, kuinka paljon tehtävän hoito vie
aikaa.

Lisäksi nimityskomitean on päätettävä ylimmässä hallintoeli
messä aliedustetun sukupuolen edustusta koskevasta tavoit
teesta ja laadittava toimintasuunnitelma ylimmässä hallintoe
limessä aliedustetun sukupuolen osuuden nostamiseksi tä
män tavoitteen tasolle. Tavoite, toimintasuunnitelma ja sen
täytäntöönpano on julkistettava asetuksen (EU) N:o
575/2013 435 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

a) ylimmän hallintoelimen on kannettava laitoksesta kokonais
vastuu ja hyväksyttävä laitoksen strategiset tavoitteet, riskist
rategia ja sisäisen hallinnon täytäntöönpano ja valvottava
sitä;

b) arvioitava säännöllisesti ja vähintään vuosittain ylimmän hal
lintoelimen rakennetta, kokoa, kokoonpanoa ja tehtävien
hoitoa ja annettava ylimmälle hallintoelimelle suosituksia
mahdollisista muutoksista;

b) ylimmän hallintoelimen on varmistettava kirjanpito- ja tilin
päätösraportointijärjestelmän eheys, mukaan luettuina va
rainhoidon ja toiminnan valvonta sekä lainsäädännön ja asi
aankuuluvien standardien noudattaminen;

c) arvioitava säännöllisesti ja vähintään vuosittain ylimmän hal
lintoelimen yksittäisten jäsenten ja koko ylimmän hallintoe
limen tietämystä, taitoja ja kokemusta ja raportoitava tästä
ylimmälle hallintoelimelle;

c) ylimmän hallintoelimen on valvottava tietojen julkistamista
ja tiedottamista koskevaa prosessia;
d) ylimmän hallintoelimen on vastattava toimivan johdon te
hokkaasta valvonnasta;
e) laitoksen valvontatehtävästä vastaavan ylimmän hallintoeli
men puheenjohtaja ei saa hoitaa samanaikaisesti saman lai
toksen pääjohtajan tehtävää, ellei laitos ole pitänyt sitä pe
rusteltuna ja toimivaltaiset viranomaiset antaneet siihen lu
paa.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ylin hallintoelin val
voo ja määräajoin arvioi laitoksen ohjaus- ja hallintojärjestel
mien tehokkuutta ja toteuttaa asianmukaiset toimet mahdollis
ten puutteiden korjaamiseksi.
2.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kokonsa, sisäi
sen organisaationsa sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja mo
nimuotoisuuden vuoksi merkittävät laitokset perustavat nimitys
komitean, joka muodostuu ylimmän hallintoelimen jäsenistä,
jotka eivät vastaa asianomaisen laitoksen päivittäisestä johtami
sesta.
Nimityskomitean on:
a) haettava ja suositeltava ylimmälle hallintoelimelle tai
yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi ehdokkaita ylimmässä hal
lintoelimessä avoinna olevia paikkoja täytettäessä, arvioitava

d) tarkasteltava säännöllisesti ylimmän hallintoelimen toimivan
johdon valinnassa ja nimittämisessä noudattamaa toiminta
tapaa ja annettava suosituksia ylimmälle hallintoelimelle.

Tehtäviään suorittaessaan nimityskomitean on siinä määrin kuin
mahdollista ja jatkuvasti otettava huomioon tarve varmistaa, että
ylimmän hallintoelimen päätöksentekoa ei hallitse yksi henkilö
tai pieni ryhmä henkilöitä tavalla, joka on vahingollinen koko
laitoksen etujen kannalta.

Nimityskomitean on voitava käyttää kaikkia aiheellisiksi katso
miaan resursseja, myös ulkopuolisia neuvonantajia, ja sen on
saatava asianmukainen rahoitus tätä varten.

Tätä kohtaa ei sovelleta, jos ylin hallintoelin ei kansallisen lain
mukaan ole toimivaltainen jäsentensä valinta- ja nimitysmenet
telyssä.

89 artikla
Maakohtainen raportointi
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 päivästä tammikuuta 2015
alkaen, että kukin laitos julkistaa vuosittain jäsenvaltioittain ja
niiden kolmansien maiden osalta, joissa sillä on toimipaikka,
konsolidoinnin perusteella seuraavat tilikautta koskevat tiedot:

a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti;
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b) liikevaihto;

Ylin hallintoelin
c) palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

d) tulos ennen veroja;

e) verot tuloksesta;

1.
Ylimmän hallintoelimen jäsenten on oltava aina riittävän
hyvämaineisia ja heillä on oltava tehtäviensä suorittamiseen riit
tävä tietämys, taidot ja kokemus. Ylimmän hallintoelimen koos
tumuksen on myös edustettava kokonaisuudessaan riittävän laa
ja-alaista kokemusta. Ylimmän hallintoelimen jäsenten on täy
tettävä erityisesti 2–8 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.
Ylimmän hallintoelimen kaikkien jäsenten on käytettävä
riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen laitoksessa.

f) saatu valtiontuki.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden
on vaadittava laitoksia julkistamaan 1 kohdan a, b ja c alakoh
dassa mainitut tiedot ensimmäisen kerran 1 päivästä heinäkuuta
2014.

3.
Kaikkien unionissa toimiluvan saaneiden laitosten, jotka
on kansainvälisesti määritelty maailmanlaajuisiksi järjestelmän
kannalta merkittäviksi laitoksiksi, on toimitettava komissiolle
luottamuksellisesti 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut
tiedot viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2014. Komissio suorit
taa kuultuaan EPV:tä, EVLEV:iä ja EAMV:ta, asian laadun mukai
sesti, yleisen arvioinnin tällaisten tietojen julkistamisen mahdol
lisista kielteisistä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien vai
kutukset kilpailukykyyn, investointeihin ja luotonsaantiin sekä
rahoitusjärjestelmän vakauteen. Komissio toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksensa viimeistään 31 päi
vänä joulukuuta 2014.

Jos komission kertomuksessa todetaan huomattavia kielteisiä
vaikutuksia, komissio harkitsee asianmukaisen säädösehdotuk
sen antamista 1 kohdassa asetettujen julkistamisvelvoitteiden
muuttamiseksi ja se voi 145 artiklan h alakohdan mukaisesti
päättää lykätä näitä velvoitteita. Komissio tarkastelee vuosittain
uudelleen, onko tätä lykkäämistä aiheellista jatkaa.

4.
Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin
2006/43/EY mukaisesti ja julkaistaan mikäli mahdollista kysei
sen laitoksen vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, konsoli
doitujen tilinpäätösten liitteenä.

5.
Mikäli tulevien unionin säädöksien sisältämät julkistamis
velvoitteet ovat tässä artiklassa asetettuja laajempia, tämän artik
lan soveltaminen päättyy ja se kumotaan.

90 artikla
Kokonaispääoman tuoton julkistaminen
Laitosten on julkistettava vuosikertomuksessaan osana pääindik
aattoreita niiden kokonaispääoman tuotto, joka lasketaan niiden
nettovoittona jaettuna niiden taseen loppusummalla.

3.
Ylimmän hallintoelimen jäsenellä olevien samanaikaisten
johtajatehtävien sallittavassa lukumäärässä on otettava huomi
oon yksilölliset olosuhteet ja laitoksen toiminnan luonne, laa
juus ja monimuotoisuus. Jos laitos on kokonsa, sisäisen organi
saationsa sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja monimuotoi
suuden perusteella merkittävä, sen muut kuin jäsenvaltiota edus
tavat hallintoelimen jäsenet eivät saa hoitaa 1 päivästä heinä
kuuta 2014 alkaen samanaikaisesti enempää kuin yhtä seuraa
vista johtotehtävien yhdistelmistä:
a) yhden liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan ja kahden liik
keenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävän yhdistel
mä;
b) neljän liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävät.
4.
Sovellettaessa 3 kohtaa seuraavat lasketaan yhdeksi johta
jan tehtäväksi:
a) saman konsernin sisällä hoidettavat liikkeenjohtoon osallis
tuvan tai osallistumattoman johtajan tehtävät,
b) liikkeenjohtoon osallistuvien tai osallistumattomien johtajien
tehtävät, jotka hoidetaan
i) laitoksissa, jotka ovat saman laitosten suojajärjestelmän
jäseniä edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 575/2013
113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, tai
ii) yrityksissä (mukaan lukien muut kuin finanssialan yhtei
söt), joissa laitoksella on huomattava omistusosuus.
5.
Johtotehtäviä organisaatioissa, joiden tavoitteet eivät ole
pääasiallisesti kaupallisia, ja johtotehtäviä jäsenvaltion edustajana
ei oteta lukuun 3 kohtaa sovellettaessa.
6.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ylimmän hallin
toelimen jäsenille luvan hoitaa lisäksi yhtä liikkeenjohtoon osal
listumattoman johtajan tehtävää. Toimivaltaisten viranomaisten
on ilmoitettava EPV:lle säännöllisesti tällaisista luvista.
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7.
Ylimmällä hallintoelimellä on oltava kokonaisuutena riit
tävä tietämys, taidot ja kokemus, jotta se voi ymmärtää laitok
sen toimintaa, tärkeimmät riskit mukaan luettuina.

13.
Tämän artiklan säännösten soveltaminen ei rajoita työn
tekijöiden edustusta ylimmässä hallintoelimessä koskevien kan
sallisen lainsäädännön säännösten soveltamista.

8.
Ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen on toimittava re
hellisesti, lahjomattomasti ja riippumattomasti, jotta hän voi
tarvittaessa tehokkaasti arvioida ja kyseenalaistaa toimivan joh
don päätökset ja valvoa ja seurata tehokkaasti johdon päätök
sentekoa.

92 artikla

9.
Laitosten on osoitettava riittävät henkilöstöresurssit ja ta
loudelliset resurssit ylimmän hallintoelimen jäsenten tehtävään
asettamiseen ja koulutukseen.

10.
Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viranomaisten on vaa
dittava laitoksia ja niiden nimityskomiteoita ottamaan huomi
oon laaja-alaiset ominaisuudet ja taidot ylimmän hallintoelimen
jäseniä rekrytoitaessa ja ottamaan tätä varten käyttöön toimin
tapolitiikan, jolla edistetään monimuotoisuutta ylimmässä hal
lintoelimessä.

11.
Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä asetuksen
(EU) N:o 575/2013 435 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukai
sesti ilmoitetut tiedot ja käytettävä niitä monimuotoisuutta edis
tävien käytäntöjen vertaisarviointiin. Toimivaltaisten viranomais
ten on toimitettava nämä tiedot EPV:lle. EPV käyttää näitä tie
toja monimuotoisuutta edistävien käytäntöjen vertailuun unio
nin tasolla.

12.

EPV antaa ohjeita seuraavista:

a) se, mikä on riittävä aika, jonka ylimmän hallintoelimen jäsen
yksilölliset olosuhteet ja laitoksen toiminnan luonne, laajuus
ja monimuotoisuus huomioon ottaen tarvitsee tehtäviensä
hoitamiseen;

b) se, mitä ovat 7 kohdassa tarkoitetut ylimmän hallintoelimen
riittävä tietämys, taidot ja kokemus;

c) se, mitä ovat 8 kohdassa tarkoitetut ylimmän hallintoelimen
jäsenen rehellisyys, lahjomattomuus ja riippumattomuus;

d) se, mitä ovat 9 kohdassa tarkoitetut riittävät henkilöstöre
surssit ja taloudelliset resurssit ylimmän hallintoelimen jäsen
ten tehtävään asettamiseen ja koulutukseen;

e) se, mitä tarkoittaa monimuotoisuus, joka on otettava huo
mioon valittaessa ylimmän hallintoelimen jäseniä 10 kohdan
mukaisesti.

EPV antaa nämä ohjeet viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2015.

Palkitsemisjärjestelmät
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset soveltavat tämän artiklan 2 kohtaa ja 93, 94 ja 95 ar
tiklaa konserni-, emoyritys- ja tytäryritystasolla, offshore-rahoi
tuskeskukset mukaan luettuina.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitosten laatiessa ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä kos
kevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan luettuina palkat ja lisäe
läke-etuudet, joihin kuuluvat toimiva johto, riskinottoa edellyt
tävissä tehtävissä toimivat, valvontatoiminnoista vastaavat hen
kilöt sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka kuuluvat palkitsemi
sensa kokonaismäärän perusteella samaan palkkaryhmään kuin
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivat ja
joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus laitos
ten riskiprofiiliin, laitosten on noudatettava seuraavia periaatteita
tavalla ja siinä laajuudessa, joka on oikeassa suhteessa niiden
kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen,
laajuuteen ja monimuotoisuuteen:
a) palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan
riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä eikä rohkaise liialliseen
riskinottoon, joka ylittäisi laitoksen hyväksymän riskitason;
b) palkitsemisjärjestelmä noudattaa laitoksen liiketoimintastrate
giaa, tavoitteita, arvoja ja pitkän aikavälin etuja, ja se sisältää
eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä;
c) laitoksen valvontatehtäväänsä hoitava ylin hallintoelin hyväk
syy ja säännöllisesti arvioi palkitsemisjärjestelmän yleiset pe
riaatteet ja vastaa sen täytäntöönpanon valvonnasta;
d) vähintään vuosittain tarkastetaan keskitetysti, riippumatto
masti ja sisäisesti, että palkitsemisjärjestelmän täytäntöönpa
nossa on noudatettu valvontatehtäväänsä hoitavan ylimmän
hallintoelimen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää ja -menet
telyjä;
e) valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt ovat riippumat
tomia valvonnassaan olevista liiketoimintayksiköistä, heillä
on asianmukainen toimivalta ja heidän palkitsemisensa pe
rustuu heidän tehtäviinsä liittyvien tavoitteiden saavuttami
seen riippumatta siitä, millainen on heidän valvonnassaan
olevien liiketoiminta-alueiden tulos;
f) jäljempänä 95 artiklassa tarkoitettu palkitsemiskomitea tai,
jos tällaista komiteaa ei ole perustettu, valvontatehtäväänsä
hoitava ylin hallintoelin valvoo suoraan riskienhallinnasta ja
valvontatoiminnoista vastaavien ylimpien toimihenkilöiden
palkitsemista;
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g) palkitsemisjärjestelmässä erotetaan, ottaen huomioon kansal
liset palkan määräytymisperusteet, selvästi toisistaan määräy
tymisperusteet

osatekijöiden tosiasiallinen maksaminen kattaa sellaisen
ajanjakson, jossa otetaan huomioon luottolaitoksen liiketoi
minnan perussykli ja sen liiketoimintariskit;

i) palkitsemisen kiinteälle perusmäärälle (kiinteä palkkio),
jossa olisi ensisijaisesti otettava huomioon merkitykselli
nen työkokemus ja organisaatiovastuu sellaisina kuin ne
vahvistetaan työntekijän toimenkuvassa osana työsuhteen
ehtoja, ja

c) muuttuvien palkkioiden kokonaismäärä ei rajoita laitoksen
kykyä vahvistaa pääomapohjaa;

ii) palkitsemisen muuttuvalle osalle (muuttuva palkkio), jossa
olisi otettava huomioon kestävä ja riskien kannalta tar
koituksenmukainen suorituskyky sekä työntekijän toi
menkuvassa osana työsuhteen ehtoja vaadittujen tavoittei
den ylittyminen.

93 artikla

d) taatut muuttuvat palkkiot eivät ole moitteettoman riskien
hallinnan tai suoritusperusteisen palkitsemisen periaatteen
mukaisia, eivätkä ne saa olla osa tulevaa palkitsemista kos
kevia suunnitelmia;

e) taattu muuttuva palkkio on poikkeus, ja sitä maksetaan vain
palkattaessa uutta henkilöstöä ja kun laitoksella on terve ja
vahva pääomapohja, ja sitä maksetaan ainoastaan työsuh
teen ensimmäisenä vuonna;

Valtion väliintulotoimista hyötyvät laitokset
Valtion poikkeuksellisista väliintulotoimista hyötyviin laitoksiin
on sovellettava 92 artiklan 2 kohdassa lueteltujen periaatteiden
lisäksi seuraavia periaatteita:

a) muuttuva palkkio on ehdottomasti rajattu tiettyyn prosent
tiosuuteen nettotuotoista, jos sen määrä on ristiriidassa ter
veen pääomapohjan säilyttämisen ja oikea-aikaisen valtiontu
esta luopumisen kanssa;

b) asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava
laitoksia järjestelemään palkitsemisen uudelleen siten, että
se sovitetaan yhteen hyvän riskienhallinnan ja pitkän aikavä
lin kasvun kanssa, ja asetettava tarvittaessa rajat laitoksen
ylimmän hallintoelimen jäsenten palkitsemiselle;

c) laitoksen ylimmän hallintoelimen jäsenille ei makseta muut
tuvia palkkioita, ellei se ole perusteltua.

94 artikla
Palkitsemisen muuttuvat osat
1.
Palkitsemisen muuttuviin osiin on sovellettava 92 artiklan
2 kohdassa lueteltujen periaatteiden lisäksi ja samoin edellytyk
sin seuraavia periaatteita:

a) jos kyseessä on suoritusperusteinen palkitseminen, sen ko
konaismäärä perustuu kokonaisarvioon asianomaisen henki
lön ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta ja
laitoksen kokonaistuloksesta, ja kun arvioidaan yksittäistä
suoritusta, otetaan huomioon taloudelliset ja muut perus
teet;

b) suoritusta arvioidaan monivuotisessa yhteydessä sen
varmistamiseksi, että arviointi perustuu pidemmän aikavälin
tulokseen ja että palkitsemisjärjestelmän suoritusperusteisten

f)

palkitsemisen kokonaismäärässä kiinteät ja muuttuvat osat
ovat asianmukaisessa tasapainossa ja riittävän suuri osuus
palkitsemisen kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, jotta
pystytään noudattamaan täysin joustavaa muuttuvan palkit
semisen politiikkaa, jonka mukaisesti muuttuva palkkio voi
daan myös jättää maksamatta;

g) laitos määrittelee palkitsemisen kokonaismäärän kiinteiden
ja muuttuvien osien asianmukaiset suhteet soveltaen seuraa
via periaatteita:

i) Muuttuva osa saa olla enintään 100 prosenttia kunkin
yksittäisen henkilön palkitsemisen kokonaismäärän kiin
teästä osasta. Jäsenvaltiot voivat asettaa enimmäispro
senttiosuuden, joka on edellä mainittua pienempi.

ii) Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että laitoksen osakkeen
omistajat, omistajat tai jäsenet hyväksyvät korkeamman
enimmäistason palkitsemisen kiinteän ja muuttuvan
osan suhteelle edellyttäen, että muuttuvan osan koko
naistaso saa olla enintään 200 prosenttia kunkin henki
lön palkitsemisen kokonaismäärän kiinteästä osasta. Jä
senvaltiot voivat asettaa enimmäisprosenttiosuuden, joka
on edellä mainittua pienempi.

Mikäli suhteelle hyväksytään korkeampi taso tämän ala
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, tämä tapah
tuu seuraavan menettelyn mukaisesti:

— laitoksen osakkeenomistajat tai omistajat tai jäsenet
toimivat noudattaen laitoksen yksityiskohtaista suo
situsta, jossa esitetään pyydetyn hyväksymisen syyt ja
laajuus mukaan lukien sen henkilöstön määrä, jota
se koskee, ja sen tehtävät sekä odotettu vaikutus
vaatimukseen terveen pääomapohjan säilyttämisestä;
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tekijät, mukaan lukien inflaatioaste ja -riski, joka käsittää
lykkäyksen pituuden. EPV:n ohjeissa diskonttokoroista
on erityisesti otettava huomioon se, miten kannustetaan
käyttämään välineitä, joiden maksua lykätään vähintään
viidellä vuodella;

— laitoksen osakkeenomistajat tai omistajat tai jäsenet
toimivat vähintään 66 prosentin enemmistöllä edel
lyttäen, että vähintään 50 prosenttia osakkeista tai
vastaavasta omistusoikeudesta on edustettuna, tai jos
tämä edellytys ei täyty, he toimivat 75 prosentin
enemmistöllä edustetusta omistusoikeudesta;

— laitoksen on ilmoitettava kaikille laitoksen osakkeen
omistajille tai omistajille tai jäsenille kohtuullisella
ennakkovaroitusajalla, että tämän alakohdan ensim
mäisen alakohdan nojalla pyydetään hyväksyntää;

— laitoksen on ilmoitettava viipymättä toimivaltaiselle
viranomaiselle osakkeenomistajilleen tai omistajilleen
tai jäsenilleen annetusta suosituksesta ja ehdotetusta
suhteen korkeammasta enimmäistasosta sekä perus
telut sille, ja sen on pystyttävä osoittamaan toimival
taiselle viranomaiselle, että ehdotettu korkeampi taso
ei ole ristiriidassa laitoksen tämän direktiivin ja ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten velvoitteiden
kanssa, ottaen erityisesti huomioon laitoksen omia
varoja koskevat velvoitteet;

— laitoksen on ilmoitettava viipymättä toimivaltaiselle
viranomaiselle osakkeenomistajien, omistajien tai jä
senten tekemistä päätöksistä, mukaan lukien tämän
alakohdan ensimmäisen alakohdan nojalla hyväk
sytty suhteen korkeampi enimmäistaso, ja toimival
taisten viranomaisten on käytettävä saatuja tietoja
laitosten tätä koskevien käytäntöjen vertailuun. Toi
mivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tie
dot EPV:lle, ja EPV julkaisee ne kotijäsenvaltioittain
koottuina vakiomuotoisina raportteina. EPV voi laa
tia ohjeita helpottamaan tämän luetelmakohdan täy
täntöönpanoa ja varmistamaan kerättyjen tietojen
yhdenmukaisuuden;

— henkilöstö, jota tässä alakohdassa mainittu palkitse
misen muuttuvan osan korkeampi enimmäistaso
koskee, ei saa käyttää suoraan tai välillisesti äänestys
oikeutta, joka heillä saattaa olla laitoksen osakkeen
omistajina tai omistajina tai jäseninä.

iii) Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että laitokset soveltavat
tämän alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua dis
konttokorkoa korkeintaan 25 prosenttiin muuttuvan
palkkion kokonaismäärästä edellyttäen, että se makse
taan välineinä, joiden maksamista lykätään vähintään
viidellä vuodella. Jäsenvaltiot voivat asettaa enimmäisp
rosenttiosuuden, joka on edellä mainittua pienempi.

EPV laatii ja julkaisee viimeistään 31 päivänä maalis
kuuta 2014 ohjeet sovellettavista laskennallisista dis
konttokoroista ottaen huomioon kaikki asianmukaiset
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h) työsopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen perustuvat
maksut perustuvat pitkän aikavälin tulokseen eikä niillä pal
kita epäonnistumista tai väärinkäytöstä;

i)

palkitsemispakettien, jotka liittyvät korvauksiin tai ulosostoi
hin aiemmista työsopimuksista, on oltava laitoksen pitkän
aikavälin etujen mukaisia, mukaan lukien yrityksessä säily
tettävää voittoa, maksamisen lykkäämistä, työsuoritusta ja
takaisinperintää koskevat järjestelyt;

j)

muuttuvien palkkioiden tai niiden poolien laskemiseksi suo
ritusarviointiin sisältyy korjaus, jossa otetaan huomioon kai
kentyyppiset nykyiset ja tulevat riskit ja pääomakustannuk
set sekä vaadittu maksuvalmius;

k) muuttuvien palkkioiden jakautumisessa laitoksen sisällä ote
taan myös huomioon kaikentyyppiset nykyiset ja tulevat
riskit;

l)

huomattava osa – joka tapauksessa vähintään 50 prosenttia
– muuttuvan palkkion määrästä koostuu tasapainoisessa
suhteessa seuraavista:

i) osakkeet tai vastaavat omistusosuudet kyseisen laitoksen
oikeudellisen rakenteen mukaan tai osakesidonnaiset vä
lineet tai vastaavat muut kuin käteisinstrumentit, jos lai
tos on listaamaton;

ii) mahdollisuuksien mukaan muut asetuksen (EU) N:o
575/2013 52 artiklassa tai 63 artiklassa tarkoitetut väli
neet tai muut välineet, jotka voidaan muuttaa täysin
ydinpääomaksi (CET1) tai joiden pääoman määrän kir
janpitoarvoa voidaan alentaa, ja joissa kummassakin ta
pauksessa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon ky
seisen laitoksen luottokelpoisuus ja jotka sopivat käytet
täväksi muuttuviin palkkioihin.

Tässä alakohdassa tarkoitettuihin välineisiin sovelletaan asi
anmukaista yhtiössä säilytettävää voittoa koskevaa politiik
kaa, jonka tarkoituksena on saada kannustimet vastaamaan
laitoksen pitkän aikavälin etuja. Jäsenvaltiot tai niiden toimi
valtaiset viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa näiden väli
neiden tyyppiä ja rakennetta koskevia rajoituksia tai kieltää
tietyt välineet. Tätä alakohtaa sovelletaan sekä muuttuvaan
palkkioon, jonka maksamista on lykätty m alakohdan mu
kaisesti, että muuttuvaan palkkioon, jonka maksamista ei
ole lykätty;
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m) huomattavan osan, jonka on joka tapauksessa oltava vähin
tään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta, maksamista ly
kätään vähintään 3–5 vuoden ajalle, ja se sovitetaan asian
mukaisesti kyseisen liiketoiminnan luonteeseen, sen riskei
hin ja henkilöstön tehtäviin.

p) henkilöstöä vaaditaan sitoutumaan siihen, ettei se käytä hen
kilökohtaisia suojausstrategioita tai palkitsemiseen ja vahin
kovastuuseen liittyvää vakuuttamista palkitsemisjärjestelyihin
sisältyvien riskinsopeuttamisvaikutusten vähentämiseksi;

Lykkäämisjärjestelyssä oikeus muuttuvaan palkkioon kertyy
portaittain aikaisintaan lykkäysajan kulumisen suhteessa. Jos
muuttuva palkkio on erityisen suuri, vähintään 60 prosent
tia määrästä on lykättävä maksettavaksi myöhemmin. Lyk
käysajan pituus määritellään liiketoimintasyklin, liiketoimin
nan luonteen, sen riskien ja kyseisen henkilöstön jäsenen
tehtävien mukaisesti;

q) muuttuvaa palkkiota ei makseta erityisjärjestelyin tai mene
telmin, jotka helpottavat tämän direktiivin tai asetuksen (EU)
N:o 575/2013 noudattamatta jättämistä.

n) muuttuva palkkio, mukaan luettuna lykätty osuus, makse
taan tai oikeus siihen syntyy ainoastaan, jos se on kestävää
ottaen huomioon laitoksen taloudellinen kokonaistilanne ja
perusteltua laitoksen, liiketoimintayksikön ja kyseisen hen
kilön suorituksen perusteella.

Laitoksen heikko tai tappiollinen taloudellinen tulos supistaa
yleensä huomattavasti muuttuvien palkkioiden kokonais
määrää, ottaen huomioon sekä kyseisen vuoden palkitsemi
nen että jo aiemmin ansaittujen palkkioiden vähennykset,
mukaan lukien palkkioiden riskiperusteisten ehtojen tai ta
kaisinperintäehtojen perusteella tehdyt vähennykset, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen sopimus- ja työoike
uden yleisten periaatteiden soveltamista.

Palkkiota riskiperusteisesti alentavia tai takaisinperintäehtoja
sovelletaan 100 prosentin osuuteen asti muuttuvien palkki
oiden kokonaismäärästä. Laitosten on vahvistettava erityiset
kriteerit palkkion riskiperusteisten alennusten ja takaisinpe
rinnän soveltamiselle. Näiden kriteerien on katettava erityi
sesti tilanteet, joissa henkilöstön jäsen

i) on osallistunut tai on ollut vastuussa menettelystä, josta
on koitunut merkittäviä tappioita laitokselle;

2.
EPV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joi
den mukaisesti määritetään sellaiset välineluokat, jotka täyttävät
1 kohdan l alakohdan ii alakohdassa säädetyt edellytykset, ja
laadulliset ja asianmukaiset määrälliset perusteet sellaisten hen
kilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla
on merkittävä vaikutus 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun
laitoksen riskiprofiiliin.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

95 artikla
Palkitsemiskomitea
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
laitokset, jotka ovat merkittäviä kokonsa, sisäisen organisaa
tionsa sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja monimuotoisuu
den perusteella, perustavat palkitsemiskomitean. Palkitsemisko
mitea on muodostettava siten, että se voi pätevästi ja itsenäisesti
arvioida palkitsemisjärjestelmää ja sitä koskevia käytäntöjä sekä
riskienhallintaa ja pääomien ja maksuvalmiuden hoitoa varten
luotuja kannustimia.

ii) ei ole vastannut asianmukaisia soveltuvuus- ja kelpoi
suusvaatimuksia;

o) eläkepolitiikka on sopusoinnussa laitoksen liiketoimintastra
tegian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kans
sa.

Jos työntekijä lähtee laitoksen palveluksesta ennen eläkkeelle
siirtymistä, laitoksen on pidätettävä lisäeläke-etuudet viiden
vuoden ajan l alakohdassa tarkoitettuina välineinä. Jos työn
tekijä saavuttaa eläkeiän, lisäeläke-etuudet on maksettava
työtekijälle l alakohdassa tarkoitettuina välineinä siten, että
etuuksia säilytetään laitoksessa viiden vuoden ajan;

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että
palkitsemiskomitea vastaa palkitsemista koskevien päätösten val
mistelusta, mukaan luettuina ne ylimmän hallintoelimen teke
mät päätökset, joilla on vaikutuksia kyseisen laitoksen riskeihin
ja niiden hallintaan. Palkitsemiskomitean puheenjohtajan sekä
jäsenten on oltava sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, jotka
eivät vastaa laitoksen päivittäisestä johtamisesta. Jos kansallisessa
lainsäädännössä säädetään työntekijöiden edustuksesta ylim
mässä hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on kuuluttava
yksi tai useampia työtekijöiden edustajia. Kyseisiä päätöksiä val
mistellessaan palkitsemiskomitean on otettava huomioon laitok
sen osakkeenomistajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien pit
kän aikavälin edut sekä yleinen etu.
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96 artikla
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä sekä palkitsemista
koskevan verkkosivuston ylläpitäminen
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5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos arviointi osoittaa,
että laitos voi aiheuttaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 23 artik
lan mukaisen järjestelmäriskin, toimivaltaiset viranomaiset il
moittavat EPV:lle viipymättä arvioinnin tuloksista.

Laitosten on ylläpidettävä verkkosivustoa, jolla selvitetään, miten
ne täyttävät 88–95 artiklan vaatimukset.
98 artikla
Vakavaraisuuden arviointia koskevat tekniset vaatimukset
III jakso
Vakavaraisuuden arviointiprosessi

1.
Luotto-, markkina- ja operatiivisten riskien lisäksi toimi
valtaisten viranomaisten 97 artiklan mukaisesti tekemään va
kavaraisuuden arviointiin on sisällyttävä vähintään:

97 artikla
Vakavaraisuuden arviointi
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on 98 artiklassa luetellut
tekniset vaatimukset huomioon ottaen tarkastettava laitosten
tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 noudattami
seksi käyttöön ottamat järjestelyt, strategiat, menettelyt ja me
kanismit ja arvioitava:

a) laitoksiin kohdistuvat tai mahdollisesti kohdistuvat riskit;

b) riskit, joita laitos aiheuttaa rahoitusjärjestelmälle ottaen huo
mioon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 23 artiklan mukaisen
järjestelmäriskin tunnistamisen ja mittaamisen tai tarvittaessa
EJRK:n antamat suositukset;

c) stressitestien paljastamat riskit, ottaen huomioon laitoksen
toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vakavaraisuuden arvioinnin
soveltamisalana ovat kaikki tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU)
N:o 575/2013 säädetyt vaatimukset.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä 1 kohdassa
tarkoitetun arvioinnin perusteella, varmistavatko laitosten käyt
töön ottamat järjestelyt, strategiat, menettelyt ja mekanismit
hyvän riskien hallinnan ja riittävätkö niiden omat varat ja mak
suvalmius riskien kattamiseen.

4.
Toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä 1 kohdassa
tarkoitetun vakavaraisuuden arvioinnin toteuttamistiheys ja pe
rusteellisuus ja sovellettava siinä suhteellisuusperiaatetta otta
malla huomioon kyseessä olevan laitoksen toiminnan suuruus
ja merkitys koko rahoitusjärjestelmälle sekä toiminnan luonne,
laajuus ja monimuotoisuus. Vakavaraisuuden arviointi on teh
tävä vähintään vuosittain niiden laitosten osalta, jotka kuuluvat
99 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontatarkkailuohjelman
soveltamisalaan.

a) sisäisten luottoluokitusten menetelmää (internal rating based,
IRB, IRBA) soveltavien laitosten asetuksen (EU) N:o
575/2013 177 artiklan mukaisesti suorittamien stressitestien
tulokset;

b) tieto siitä, kohdistuuko laitokseen keskittymäriski ja kuinka
keskittymäriskiä hallitaan, mukaan luettuna se, kuinka laitos
noudattaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 neljännessä osassa
ja tämän direktiivin 81 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

c) hyväksyttyjen riskienvähentämismenetelmien soveltamiseen
liittyvän jäännösriskin hallinnassa käytettyjen periaatteiden
ja menettelytapojen perusteellisuus, tarkoituksenmukaisuus
ja soveltamistapa;

d) laitoksen arvopaperistamispositioiden katteena olevien omien
varojen riittävyys ottaen huomioon liiketoimen taloudellinen
sisältö ja toteutettu riskien siirto;

e) laitokseen kohdistuva likviditeettiriski, sen mittaaminen ja
hallinta, mukaan luettuina vaihtoehtoisia skenaarioita koske
vien analyysien kehittäminen, riskiä vähentävien tekijöiden
hallinta (erityisesti maksuvalmiuspuskureiden taso, koostu
mus ja laatu) ja tehokkaat varautumissuunnitelmat;

f) hajautusvaikutukset ja niiden huomioon ottaminen riskien
mittaamisjärjestelmässä;

g) laitoksen toteuttamien stressitestien tulokset, kun laitos käyt
tää sisäistä mallia asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen
osan IV osaston 5 luvun mukaisesti markkinariskin kattami
seen tarvittavia omien varojen vaatimusten laskemiseen;

h) laitoksen vastuiden maantieteellinen sijaintipaikka;

i) laitoksen liiketoimintamalli;

j) järjestelmäriskin arviointi 97 artiklassa vahvistettujen perus
teiden mukaisesti.
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2.
Edellä olevan 1 kohdan e alakohdan soveltamiseksi toimi
valtaisten viranomaisten on säännöllisesti tehtävä kattava arvi
ointi siitä, kuinka laitokset yleisesti hallinnoivat likviditeettiriski
ään, ja edistettävä moitteettomien sisäisten menetelmien kehit
tämistä. Tätä arviointia tehdessään toimivaltaisten viranomaisten
on otettava huomioon laitosten rooli rahoitusmarkkinoilla. Jä
senvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava asian
mukaisesti huomioon tekemiensä päätösten potentiaalinen vai
kutus rahoitusjärjestelmän vakauteen kaikissa muissa asianomai
sissa jäsenvaltioissa.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava, tarjoaako lai
tos ylimääräistä tukea arvopaperistamiselle. Jos laitoksen tode
taan tarjonneen ylimääräistä tukea useammin kuin kerran, toi
mivaltaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimen
piteet sen huomioon ottamiseksi, että laitoksen arvopaperista
miselle jatkossa tarjoaman tuen todennäköisyys on kasvanut
eikä riskin siirtymistä huomattavassa määrin näin ollen tapahdu.

4.
Tämän direktiivin 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun mää
rittämisen suorittamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on arvi
oitava, antavatko kaupankäyntivarastoon sisältyviin positioihin
tai salkkuihin tehdyt asetuksen (EU) N:o 575/2013 105 artik
lassa tarkoitetut arvonoikaisut laitokselle mahdollisuuden myydä
tai suojata positionsa lyhyen ajan kuluessa ilman olennaisia
tappioita normaaleissa markkinaolosuhteissa.

5.
Toimivaltaisten viranomaisten tekemässä varavaraisuuden
arvioinnissa on arvioitava myös sitä, kohdistuuko laitokseen
muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttamia korkoriskejä.
Toimenpiteitä on edellytettävä ainakin laitoksilta, joiden talou
dellinen arvo laskee yli 20 prosenttia omien varojen arvosta
yllättävän ja odottamattoman 200 peruspisteen tai sellaisen kor
komuutoksen vuoksi, joka on määritelty EPV:n ohjeissa.

6.
Toimivaltaisten viranomaisten tekemässä vakavaraisuuden
arvioinnissa on arvioitava laitoksiin kohdistuvaa ylivelkaantu
misriskiä, joka määritetään kyseistä riskiä koskevien indikaatto
rien avulla, mukaan luettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013
429 artiklan mukaisesti määritetty velkaantuneisuusaste. Määrit
täessään laitosten velkaantuneisuusasteen asianmukaisuutta sekä
laitosten ylivelkaantumisriskin hallitsemiseksi täytäntöön pane
mien järjestelyjen, strategioiden, menettelyjen ja mekanismien
asianmukaisuutta, toimivaltaisten viranomaisten on otettava
huomioon kyseisten laitosten liiketoimintamalli.

L 176/391

99 artikla
Valvontatarkkailuohjelma
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on vähintään vuosittain
vahvistettava valvontatarkkailuohjelma valvomilleen laitoksille.
Ohjelmassa on huomioitava 97 artiklan mukainen vakavaraisuu
den arviointiprosessi. Ohjelmaan on sisällyttävä seuraavaa:
a) tieto siitä, kuinka toimivaltaiset viranomaiset aikovat hoitaa
tehtävänsä ja jakaa resurssinsa;
b) tieto siitä, mitkä laitokset aiotaan ottaa laajennettuun valvon
taan, ja tällaista valvontaa varten 3 kohdan mukaisesti toteu
tetut toimenpiteet;
c) suunnitelma laitoksen, mukaan luettuina sen muihin jäsen
valtioihin sijoittautuneet sivuliikkeet ja tytäryritykset, käyttä
missä tiloissa toteutettavista 52, 119 ja 122 artiklan mukai
sista todentamisista.
2.
Valvontatarkkailuohjelmaan on sisällytettävä seuraavat lai
tokset:
a) laitokset, joiden osalta ilmenee 98 artiklan 1 kohdan a ja g
alakohdassa ja 100 artiklassa tarkoitettujen stressitestien tu
losten tai 97 artiklan mukaisen vakavaraisuuden arviointip
rosessin tulosten perusteella niiden jatkuvaan taloudelliseen
vakauteen kohdistuvia merkittäviä riskejä tai joiden osalta
ilmenee tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista
lainsäädäntöä annettuihin kansallisiin säännöksiin ja asetuk
seen (EU) N:o 575/2013 kohdistuvia rikkomuksia;
b) laitokset, joista aiheutuu rahoitusjärjestelmälle järjestelmäris
ki;
c) muut laitokset, joihin toimivaltaiset viranomaiset katsovat
tarpeelliseksi soveltaa valvontatarkkailuohjelmaa.
3.
Jos se on aiheellista 97 artiklan mukaisesti, on tarvittaessa
toteutettava erityisesti seuraavat toimenpiteet:
a) lisätään laitoksen tiloissa toteutettavien todentamisten luku
määrää tai suoritustiheyttä;
b) huolehditaan toimivaltaisen viranomaisen pysyvästä läsnäo
losta laitoksessa;

7.
Toimivaltaisten viranomaisten tekemässä arvioinnissa on
käsiteltävä laitosten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä, yrityskult
tuuria ja arvoja sekä ylimmän hallintoelimen jäsenten kykyä
hoitaa tehtäviään. Toimivaltaisten viranomaisten on tätä arvioin
tia tehdessään ainakin saatava tutustua ylimmän hallintoelimen
ja sen komiteoiden kokousten esityslistoihin ja liiteasiakirjoihin
sekä ylimmän hallintoelimen toiminnan sisäisen ja ulkoisen ar
vioinnin tuloksiin.

c) vaaditaan laitosta antamaan lisäselvityksiä tai raportoimaan
useammin;
d) toteutetaan laitoksen operatiivisiin, strategisiin tai liiketoi
mintaa koskeviin suunnitelmiin kohdistuvia ylimääräisiä tai
useammin tapahtuvia arviointeja;
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e) toteutetaan temaattisia tarkasteluja, joilla valvotaan todennä
köisesti toteutuvia erityisriskejä.

4.
Se, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vah
vistaa valvontatarkkailuohjelman, ei estä vastaanottavan jäsen
valtion toimivaltaisia viranomaisia suorittamasta tapauskohtai
sesti niiden alueella olevien laitosten sivuliikkeiden toimien tar
kastuksia ja todentamisia 52 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

100 artikla
Valvonnalliset stressitestit
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarpeen mu
kaan, mutta vähintään vuosittain, valvonnallisia stressitestejä val
vomissaan laitoksissa 97 artiklan mukaisen vakavaraisuuden ar
viointiprosessin helpottamiseksi.

2.
EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mu
kaisesti ohjeet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viran
omaiset käyttävät yhteisiä menetelmiä vuotuisia valvonnallisia
stressitestejä toteuttaessaan.

101 artikla
Sisäisten menettelyjen käyttöä koskevan luvan jatkuva
tarkastelu
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava säännölli
sesti, ja vähintään kolmen vuoden välein, sitä, kuinka laitokset
noudattavat niille menetelmille asetettuja vaatimuksia, joihin on
saatava toimivaltaisten viranomaisten lupa ennen kuin tällaisia
menetelmiä käytetään omien varojen vaatimusten laskemiseen
asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan mukaisesti. Toi
mivaltaisten viranomaisten on erityisesti kiinnitettävä huomiota
laitoksen liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja kyseisten
menetelmien soveltamiseen uusiin tuotteisiin. Jos havaitaan
olennaisia puutteita siinä, miten laitos mittaa riskejä sisäisellä
menetelmällään, toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava
siitä, että puutteet korjataan, tai toteutettava asianmukaiset toi
menpiteet niiden seurausten lievittämiseksi esimerkiksi korotta
malla kertoimia tai asettamalla lisäpääomavaatimuksia tai tote
uttamalla muita asianmukaisia ja tehokkaita toimenpiteitä.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti tarkasteltava ja
arvioitava sitä, soveltavatko laitokset kehittyneitä ja ajan tasalla
olevia tekniikoita ja käytäntöjä näissä menetelmissään.
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tällaista menetelmää käytetään omien varojen vaatimusten las
kemiseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan mu
kaisesti, mutta ei enää täytä tämän menetelmän soveltamista
koskevia vaatimuksia, toimivaltaisten viranomaisten on vaadit
tava laitokselta, että se joko osoittaa toimivaltaisia viranomaisia
tyydyttävällä tavalla, että noudattamatta jättämisen vaikutus on
vähäinen asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti, tai esittää
suunnitelman vaatimustenmukaisuuden pikaisesta palauttami
sesta ja asettaa määräajan suunnitelman täytäntöönpanemiseksi.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava parannuksia tähän
suunnitelmaan, jos on epätodennäköistä, että tuloksena on täy
dellinen vaatimustenmukaisuus tai jos määräaika ei ole asian
mukainen. Jos on todennäköistä, ettei laitos pysty palauttamaan
vaatimustenmukaisuutta asianmukaisen määräajan kuluessa eikä
ole – tapauskohtaisesti – tyydyttävällä tavalla osoittanut, että
noudattamatta jättämisen vaikutus on vähäinen, lupa menette
lyn käyttöön on peruutettava tai rajoitettava koskemaan aloja,
joilla vaatimukset täyttyvät, tai aloja, joilla vaatimustenmukai
suus voidaan saavuttaa asianmukaisen määräajan kuluessa.

5.
Jotta sisäiset menettelyt olisivat unionissa johdonmukai
sesti vakaita, EPV analysoi eri laitosten noudattamia sisäisiä me
nettelyjä, mukaan lukien se, kuinka johdonmukaisesti maksuky
vyttömyyden määritelmä pannaan täytäntöön ja kuinka laitokset
käsittelevät samanlaisia riskejä tai vastuita.

EPV laatii asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti
ohjeet, joihin sisältyvät kyseisen analyysin perusteella määritetyt
viitearvot.

Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kyseinen
analyysi ja kyseiset viitearvot tarkastellessaan laitoksille myöntä
miään lupia käyttää sisäisiä menetelmiä.

IV jakso
Valvontatoimenpiteet ja -valtuudet
102 artikla
Valvontatoimenpiteet
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava laitosta tote
uttamaan tarvittavat toimenpiteet varhaisessa vaiheessa merki
tyksellisiin ongelmiin puuttumiseksi seuraavissa tilanteissa:

a) laitos ei täytä tämän direktiivin tai asetuksen (EU) N:o
575/2013 vaatimuksia;

3.
Jos markkinariskin sisäisen mallin tapauksessa useat ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklassa tarkoitetut ylitykset
osoittavat, ettei malli ole tai ole enää riittävän tarkka, toimival
taisten viranomaisten on peruutettava lupa sisäisen mallin käyt
töön tai toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmista
miseksi, että mallia parannetaan viipymättä.

b) toimivaltaisilla viranomaisilla on näyttöä siitä, että laitos ei
todennäköisesti tule täyttämään tämän direktiivin tai asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia seuraavien 12 kuukau
den aikana.

4.
Jos laitos on saanut luvan soveltaa menetelmää, joka edel
lyttää toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää ennen kuin

2.
Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten val
tuudet sisältävät 104 artiklassa tarkoitetut valtuudet.
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103 artikla
Valvontatoimenpiteiden soveltaminen laitoksiin, joilla on
samankaltainen riskiprofiili
1.
Jos toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 97 artiklan no
jalla, että laitokset, joilla on samankaltainen riskiprofiili, kuten
samankaltaiset liiketoimintamallit tai riskikeskittymien maantie
teellinen sijainti, ovat tai voivat olla alttiina samanlaisille riskeille
tai aiheuttaa samanlaisia riskejä rahoitusjärjestelmälle, ne voivat
soveltaa 97 artiklassa tarkoitettua vakavaraisuuden arviointipro
sessia samankaltaisella tai samalla tavalla näihin laitoksiin. Tätä
varten jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaisilla
viranomaisilla on tarvittavat lakiin perustuvat toimivaltuudet
määrätä tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 no
jalla näitä laitoksia koskevia vaatimuksia samankaltaisella tai
samalla tavalla, mukaan lukien erityisesti 104, 105 ja 106 artik
lan mukaiset valvontavaltuudet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut laitostyypit voidaan mää
rittää erityisesti 98 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettu
jen perusteiden mukaisesti.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle, kun
ne soveltavat 1 kohtaa. EPV:n on seurattava valvontakäytäntöjä
ja annettava ohjeita siitä, kuinka samankaltaisia riskejä tulee
arvioida ja kuinka voidaan varmistaa 1 kohdan yhdenmukainen
soveltaminen koko unionissa. Ohjeet on annettava asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti.
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e) rajoittaa tai supistaa laitosten liiketoimintaa, toimintoja tai
verkostoa tai kehottaa laitoksia lopettamaan sellainen toi
minta, josta aiheutuu liian suuria riskejä laitoksen vakaudelle;

f) vaatia laitoksia vähentämään niiden toimintaan, tuotteisiin ja
järjestelmiin sisältyvää riskiä;

g) vaatia laitoksia rajoittamaan muuttuvan palkkion määrä tie
tyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, jos palkkiomäärä on
ristiriidassa terveen pääomapohjan säilyttämisen kanssa;

h) vaatia laitoksia käyttämään nettovoittoja omien varojen vah
vistamiseen;

i) rajoittaa laitoksen osakkeenomistajille, jäsenille tai ensisijai
sen lisäpääoman (AT1) instrumenttien haltijoille tapahtuvaa
voitonjakoa tai koronmaksua tai kieltää se edellyttäen, että
kieltoa ei voida katsoa laitoksen maksulaiminlyönniksi;

j) asettaa lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia
koskevia vaatimuksia, mukaan luettuna pääoma- ja maksu
valmiuspositioita koskeva raportointi;

k) asettaa erityisiä maksuvalmiusvaatimuksia, mukaan lukien ra
joituksia saatavien ja velkojen välisille maturiteettieroille;
104 artikla
Valvontavaltuudet
1.
Sovellettaessa 97 artiklaa, 98 artiklan 4 kohtaa, 101 artik
lan 4 kohtaa, 102 ja 103 artiklaa ja asetusta (EU) N:o 575/2013
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava ainakin valtuudet

a) vaatia laitoksia pitämään omia varoja tämän osaston 4 lu
vussa ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen vaa
timuksen lisäksi, jotka liittyvät sellaisiin riskitekijöihin ja ris
keihin, joista ei ole säädetty kyseisen asetuksen 1 artiklassa;

b) vaatia laitoksia tehostamaan 73 ja 74 artiklan mukaisesti
käyttöön otettuja järjestelyjä, menettelyjä, mekanismeja ja
strategioita;

c) vaatia laitoksia esittämään suunnitelma tämän direktiivin ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten valvontavaatimus
ten noudattamiseksi ja asettamaan määräaika sen täytäntöön
panolle, mukaan lukien parannukset suunnitelmaan sen so
veltamisalan ja aikataulun osalta;

d) vaatia laitoksia soveltamaan erityistä politiikkaa riskeiltä suo
jautumiseksi tai erityistä taseen varojen käsittelyä omien va
rojen vaatimusten osalta;

l) vaatia antamaan lisätietoja.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettuja omien varojen lisävaatimuksia ainakin,
jos

a) laitos ei täytä tämän direktiivin 73 ja 74 artiklassa tai ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 393 artiklassa säädettyä vaa
timusta;

b) tämän osaston 4 luvussa tai asetuksessa (EU) N:o 575/2013
säädetyt omia varojen vaatimukset eivät kata riskejä tai ris
kitekijöitä;

c) pelkkä muiden hallinnollisten toimenpiteiden soveltaminen
ei todennäköisesti riittävästi paranna järjestelyjä, menettelyjä,
mekanismeja ja strategioita niin nopeasti kuin olisi tarpeen;

d) 98 artiklan 4 kohdassa tai 101 artiklan 4 kohdassa tarkoi
tetussa tarkastuksessa ilmenee, että käytetyn menetelmän so
veltamista koskevat vaatimukset eivät täyty, ja se todennä
köisesti johtaa riittämättömiin omien varojen vaatimuksiin;

L 176/394

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

e) riskit on todennäköisesti aliarvioitu, vaikka tämän direktiivin
ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltuvia vaatimuksia on
noudatettu; tai
f) laitos ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU)
N:o 575/2013 377 artiklan 5 kohdan mukaisesti, että kysei
sessä artiklassa tarkoitettujen stressitestien tulokset ylittävät
olennaisesti sen omien varojen vaatimukset korrelaatiokau
pankäyntisalkun osalta.
3.
Määritettäessä omien varojen asianmukaista tasoa III jak
son mukaisesti toteutetun vakavaraisuuden arvioinnin perus
teella toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, onko välttä
mätöntä asettaa pääomavaatimuksen lisäksi omien varojen lisä
vaatimus laitokseen kohdistuvien tai mahdollisesti kohdistuvien
riskien kattamiseksi, ottaen huomioon seuraavat seikat:
a) 73 artiklassa tarkoitettuun laitoksen arviointiprosessiin liitty
vät määrälliset ja laadulliset näkökohdat;
b) 74 artiklassa tarkoitetut laitoksen järjestelyt, menettelyt ja
mekanismit;
c) 97 tai 101 artiklan mukaisesti suoritetun vakavaraisuuden
arvioinnin tulos;

likviditeettiaseman ja kansallisella tai unionin tasolla vahvistet
tujen maksuvalmiutta ja pysyvää varainhankintaa koskevien vaa
timusten väliseen eroon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 67 ar
tiklan soveltamista.

106 artikla
Erityiset julkistamisvaatimukset
1.
Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaisille viranomaisille
valtuudet vaatia laitoksia

a) julkistamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa
osassa tarkoitetut tiedot useammin kuin kerran vuodessa ja
asettamaan julkistamiselle määräajat;

b) käyttämään julkistamiseen tiettyjä muita viestintäkanavia ja
paikkoja kuin tilinpäätösasiakirjoja.

2.
Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaisille viranomaisille
valtuudet vaatia emoyrityksiä julkistamaan vuosittain kuvaus
laitosryhmän oikeudellisesta rakenteesta, hallintorakenteesta ja
organisaatiosta 14 artiklan 3 kohdan, 74 artiklan 1 kohdan ja
109 artiklan 2 kohdan mukaisesti joko kokonaisuudessaan tai
esittämällä viittaukset vastaaviin tietoihin.

d) järjestelmäriskin arviointi.
105 artikla
Erityiset likviditeettivaatimukset
Määritettäessä likviditeettivaatimusten asianmukaista tasoa III
jakson mukaisesti toteutetun vakavaraisuuden arvioinnin perus
teella toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, onko välttä
mätöntä asettaa erityinen likviditeettivaatimus laitokseen kohdis
tuvien tai mahdollisesti kohdistuvien likviditeettiriskien kattami
seksi, ottaen huomioon seuraavaa:
a) laitoksen liiketoimintamalli;
b) II jaksossa ja erityisesti 86 artiklassa tarkoitetut laitoksen
järjestelyt, menettelyt ja mekanismit;
c) 97 artiklan mukaisesti suoritetun arvioinnin tulos;
d) systeeminen likviditeettiriski, joka uhkaa kyseisen jäsenval
tion rahoitusmarkkinoiden eheyttä.
Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti harkittava tarvetta
soveltaa hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toi
menpiteitä, mukaan lukien vakavaraisuusmaksut, joiden tason
olisi yleisesti ottaen oltava yhteydessä laitoksen tosiasiallisen
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107 artikla
Vakavaraisuuden arviointien ja valvontatoimenpiteiden
johdonmukaisuus
1.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle

a) 92 artiklassa tarkoitetun vakavaraisuuden arviointiprosessin
toiminnasta;

b) menetelmä, jota käytetään 98, 100, 101, 102, 104 ja 105 ar
tiklassa tarkoitettujen päätösten tekemiseksi a alakohdassa
tarkoitetun prosessin pohjalta.

EPV arvioi toimivaltaisten viranomaisten toimittamia tietoja va
kavaraisuuden arviointiprosessin johdonmukaistamiseksi. Se voi
pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta lisätietoja saattaakseen ar
viointinsa päätökseen suhteellisuusperiaatetta noudattaen asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 35 artiklan mukaisesti.

2.
EPV raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle, missä määrin jäsenvaltiot ovat lähentyneet toisiaan tämän
luvun soveltamisessa.

Tällaisen lähentymisen lisäämiseksi EPV tekee vertaisarviointeja
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 30 artiklan mukaisesti.
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3.
EPV antaa toimivaltaisille viranomaisille asetuksen
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa laitosten
koko, rakenne ja sisäinen organisaatio sekä niiden toiminnan
luonne, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen määritel
lään tarkemmin yhteiset menettelyt ja menetelmät, jotka koske
vat tämän artiklan 1 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettua va
kavaraisuuden arviointiprosessia ja 76–87 artiklassa tarkoitettu
jen riskien luokittelun ja käsittelyn arviointia, erityisesti keskit
tymäriskin osalta 81 artiklan mukaisesti.

V jakso
Soveltamistaso

L 176/395

kuuluu useampi kuin yksi laitos, ensimmäistä alakohtaa sovel
letaan ainoastaan laitokseen, johon sovelletaan konsolidoitua
valvontaa 111 artiklan mukaisesti.

4.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että laitok
sina toimivat tytäryritykset soveltavat 73 artiklassa vahvistettuja
vaatimuksia alakonsolidointiryhmän tasolla, jos kyseisillä laitok
silla tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai
rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä on laitos, rahoituslaitos tai di
rektiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu omaisuu
denhoitoyhtiö tytäryrityksenä kolmannessa maassa tai omistus
yhteys tällaisessa yrityksessä.

108 artikla
Sisäisen pääoman riittävyyden arviointiprosessi

109 artikla

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että jokainen
laitos, joka ei ole tytäryritys siinä jäsenvaltiossa, jossa se on
saanut toimiluvan ja jossa sen toimintaa valvotaan, eikä ole
myöskään emoyritys, ja että jokainen laitos, jota ei ole sisälly
tetty asetuksen (EU) N:o 575/2013 19 artiklan mukaiseen kon
solidointiin, noudattaa tämän direktiivin 73 artiklassa säädettyjä
velvoitteita erillisenä yrityksenä.

Laitosten järjestelyt, prosessit ja mekanismit

Toimivaltaiset viranomaiset voivat jättää soveltamatta tämän di
rektiivin 73 artiklassa säädettyjä vaatimuksia luottolaitokseen
asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklan mukaisesti.

Kun toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella asetuksen (EU)
N:o 575/2013 15 artiklassa säädettyjä omia varoja koskevia
konsolidoituja vaatimuksia, tämän direktiivin 73 artiklan vaa
timuksia sovelletaan yrityskohtaisesti.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että jäsenval
tiossa toimivat emoyritykset noudattavat tämän direktiivin 73 ar
tiklassa säädettyjä velvoitteita konsolidoitujen vaatimusten poh
jalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston
2 luvun 2 ja 3 jaksossa kuvatulla tavalla ja laajuudessa.

3.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että jäsenval
tiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai
rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvaltaan kuuluvat laitok
set noudattavat tämän direktiivin 73 artiklassa säädettyjä vel
voitteita kyseisen rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan
sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman pohjalta asetuksen
(EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvun 2 ja
3 jaksossa kuvatulla tavalla ja laajuudessa.

Kun jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdin
gyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvaltaan

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että laitokset
noudattavat tämän luvun II jaksossa säädettyjä velvoitteita yri
tyskohtaisesti, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset sovella ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklassa säädettyä poikkeusta.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat emoyritykset ja tytäryrityk
set noudattavat tämän luvun II jaksossa säädettyjä velvoitteita
konsolidoidulla tasolla tai alakonsolidointiryhmän tasolla sen
varmistamiseksi, että niiden järjestelyt, menettelyt ja mekanismit,
joita tämän luvun II jaksossa edellytetään, ovat johdonmukaisia
ja yhteensovitettuja ja kaikki valvonnan kannalta merkitykselli
set tiedot voidaan esittää. Niiden on erityisesti varmistettava, että
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat emoyritykset ja tytä
ryritykset panevat täytäntöön kyseiset järjestelyt, menettelyt ja
mekanismit niissä tytäryrityksissään, jotka eivät kuulu tämän
direktiivin soveltamisalaan. Näiden järjestelyjen, menettelyjen ja
mekanismien on lisäksi oltava johdonmukaisia ja hyvin integ
roituja, ja kyseisten tytäryritysten on lisäksi voitava toimittaa
kaikki valvontaa varten tarvittavat tiedot.

3.
Tämän luvun II jaksosta johtuvia velvoitteita, jotka koske
vat tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomia tytäryri
tyksiä, ei sovelleta, jos EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen
taikka EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyh
tiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevat
laitokset pystyvät osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille,
että II jakson soveltaminen on laitonta sen kolmannen maan
lainsäädännön mukaan, johon tytäryhtiö on sijoittautunut.

110 artikla
Vakavaraisuuden arviointi sekä valvontatoimenpiteet
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava tämän luvun
III jaksossa tarkoitettua vakavaraisuuden arviointiprosessia ja tä
män luvun IV jaksossa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osastossa vah
vistetulla vaatimusten soveltamistasolla.
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2.
Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella asetuksen (EU)
N:o 575/2013 15 artiklassa säädettyjä omia varoja koskevia
konsolidoituja vaatimuksia, yksittäisten sijoituspalveluyritysten
valvontaan sovelletaan tämän direktiivin 97 artiklan vaatimuk
sia.

3. LUKU

Konsolidoitu valvonta
I jakso

27.6.2013

5.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat erityistapauksissa yhtei
sesti päättää olla soveltamatta 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja
perusteita, jos niiden soveltaminen olisi epätarkoituksenmu
kaista ottaen huomioon laitokset ja niiden toiminnan suhteelli
nen merkitys eri maissa, ja nimetä jonkin muun toimivaltaisen
viranomaisen toteuttamaan konsolidoitua valvontaa. Tällaisissa
tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on ennen päätöksensä
tekemistä annettava EU:ssa emoyrityksenä toimivalle laitokselle,
EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan holdingyhtiölle,
EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhti
ölle tai sille laitokselle, jonka taseen loppusumma on suurin,
mahdollisuus esittää kantansa kyseisestä päätöksestä.

Konsolidoidun valvonnan
toteuttamisperiaatteet
111 artikla

6.
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle
ja EPV:lle kaikki 5 kohdan soveltamisalaan kuuluvat sopimukset.

Konsolidointiryhmän valvojan määrittäminen
1.
Kun emoyritys on jäsenvaltiossa tai EU:ssa emoyrityksenä
toimiva laitos, konsolidoitua valvontaa toteuttavat ne toimival
taiset viranomaiset, jotka ovat myöntäneet toimiluvan.

2.
Kun laitoksen emoyritys on jäsenvaltiossa emoyrityksenä
toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdin
gyhtiö taikka EU:ssa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdin
gyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, konsolidoitua valvon
taa toteuttavat ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat myön
täneet toimiluvan.

3.
Kun kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimiluvan
saaneilla laitoksilla on emoyrityksenä sama rahoitusalan holdin
gyhtiö, sama emoyrityksenä jossakin jäsenvaltiossa toimiva ra
hoitusalan sekaholdingyhtiö, sama EU:ssa emoyrityksenä toi
miva rahoitusalan holdingyhtiö tai sama EU:ssa emoyrityksenä
toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö, konsolidoitua valvontaa
toteuttavat sen laitoksen osalta toimivaltaiset viranomaiset, jolla
on toimilupa jäsenvaltiossa, jossa rahoitusalan holdingyhtiö tai
rahoitusalan sekaholdingyhtiö on perustettu.

Kun kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimiluvan saanei
den laitosten emoyritykset muodostuvat useammista rahoitus
alan holdingyhtiöistä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöistä, joi
den pääkonttorit ovat eri jäsenvaltioissa, ja jokaisessa näistä
valtioista on luottolaitos, konsolidoitua valvontaa harjoittaa
sen luottolaitoksen osalta toimivaltainen viranomainen, jonka
taseen loppusumma on suurin.

4.
Kun useamman kuin yhden unionissa toimiluvan saaneen
laitoksen emoyrityksenä on sama rahoitusalan holdingyhtiö tai
sama rahoitusalan sekaholdingyhtiö eikä mikään näistä laitok
sista ole saanut toimilupaa jäsenvaltiossa, jossa rahoitusalan hol
dingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö on perustettu, kon
solidoitua valvontaa harjoittaa toimivaltainen viranomainen,
joka on antanut toimiluvan sille laitokselle, jonka taseen loppu
summa on suurin ja joka katsotaan tätä direktiiviä sovellettaessa
EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai
EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön
määräysvallassa olevaksi laitokseksi.

112 artikla
Konsolidointiryhmän valvojan tekemä valvontatoiminnan
yhteensovittaminen
1.
Tästä direktiivistä ja asetuksesta (EU) N:o 575/2013 joh
tuvien velvoitteiden lisäksi konsolidointiryhmän valvoja hoitaa
seuraavia tehtäviä:

a) tarvittavien tietojen kokoamisen ja levittämisen yhteensovit
taminen toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja krii
sitilanteissa;

b) valvontatoiminnan suunnittelu ja yhteensovittaminen yhteis
työssä valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten
kanssa toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa, myös VII
osaston 3 luvussa tarkoitetussa toiminnassa;

c) valvontatoiminnan suunnittelu ja yhteensovittaminen yhteis
työssä valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten
ja tarpeen mukaan EKPJ:hin kuuluvien keskuspankkien
kanssa kriisitilanteisiin valmistautumisessa ja kriisitilanteissa,
mukaan lukien kielteiset muutokset laitoksissa tai rahoitus
markkinoilla, käyttäen mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevia kriisinhallintaa helpottavia viestintäkanavia.

2.
Jos konsolidointiryhmän valvoja ei kykene hoitamaan 1
kohdassa tarkoitettuja tehtäviä tai jos toimivaltaiset viranomaiset
eivät tee yhteistyötä konsolidointiryhmän valvojan kanssa siinä
laajuudessa kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitaminen
edellyttää, mikä tahansa kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista
voi saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi ja pyytää sen apua asetuk
sen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.

EPV voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia omasta aloit
teestaan, jos tämän artiklan mukaisesta valvontatoiminnan yh
teensovittamisesta on erimielisyyttä, mainitun asetuksen 19 artik
lan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
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3.
Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu val
vontatoiminnan suunnittelu ja yhteensovittaminen sisältää
117 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 117 artiklan 4 kohdan
b alakohdassa tarkoitetut poikkeukselliset toimenpiteet, yhteis
ten arviointien valmistelun, varautumissuunnitelmien toteutta
misen ja yleisölle tiedottamisen.

113 artikla
Yhteiset päätökset laitoskohtaisista
vakavaraisuusvaatimuksista
1.
Konsolidointiryhmän valvojan ja toimivaltaisten viran
omaisten, jotka vastaavat EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitok
sen tytäryritysten taikka EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoi
tusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytär
yritysten valvonnasta jäsenvaltiossa, on tehtävä kaikkensa yhtei
sen päätöksen aikaan saamiseksi seuraavista:

a) 73 ja 97 artiklan soveltamisesta laitosryhmän hallussa ole
vien konsolidoitujen omien varojen riittävyyden määrittämi
seksi suhteessa sen taloudelliseen tilanteeseen ja riskiprofiiliin
sekä omien varojen vaaditusta tasosta 104 artiklan 1 kohdan
a alakohdan soveltamiseksi kuhunkin laitosryhmään kuu
luvaan yritykseen konsolidoidulta perustalta;

b) toimenpiteistä, joilla puututaan maksuvalmiuden valvontaan
liittyviin merkittäviin seikkoihin ja olennaisiin havaintoihin,
myös riskien luokittelun ja käsittelyn asianmukaisuuteen
86 artiklassa vaaditun mukaisesti sekä tarpeeseen vahvistaa
likviditeettivaatimuksia koskevat laitoskohtaiset tasot tämän
direktiivin 105 artiklan mukaisesti.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset päätökset on saatava
aikaan

a) 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi neljän kuukauden ku
luessa siitä, kun konsolidointiryhmän valvoja on esittänyt
muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 73 ja
97 artiklan sekä 104 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukai
sen laitosryhmän riskinarvioinnin sisältävän kertomuksen;

b) 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kuukauden kuluessa
siitä, kun konsolidointiryhmän valvoja on esittänyt 86 ja
105 artiklan mukaisen laitosryhmän maksuvalmiutta koske
van riskiprofiilin arvioinnin sisältävän kertomuksen.
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minkä tahansa asianomaisen toisen toimivaltaisen viranomaisen
pyynnöstä kuultava EPV:tä. Ryhmävalvoja voi kuulla EPV:tä
myös omasta aloitteestaan.

3.
Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet tätä yh
teistä päätöstä 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa,
konsolidointiryhmän valvoja tekee päätöksen 73, 86 ja 97 artik
lan, 104 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 105 artiklan sovel
tamisesta konsolidoidusti tarkasteltuaan ensin perusteellisesti
asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tytär
yritysten riskinarviointia. Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltai
sista viranomaisista on 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen
kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän
valvojan on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä,
jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan
mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätök
sen mukaisesti. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja pi
detään asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 tarkoitettuina sovittelu
aikoina. EPV tekee päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.
Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän
kuukauden määräaika tai tapauksen mukaan yhden kuukauden
määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

EU:ssa emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen tytäryritysten
taikka EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyh
tiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritysten valvon
nasta vastaavat asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset te
kevät päätöksen 73, 86 ja 97 artiklan, 104 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ja 105 artiklan soveltamisesta yksittäisen yrityksen
tai alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan ensin perusteelli
sesti konsolidointiryhmän valvojan esittämiä näkökantoja ja va
raumia. Jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista
on 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa saattanut
asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 ar
tiklan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä
omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV tekee mai
nitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä
oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Edellä
2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja pidetään mainitussa ase
tuksessa tarkoitettuina sovitteluaikoina. EPV tekee päätöksensä
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltä
väksi sen jälkeen, kun neljän kuukauden määräaika tai tapauk
sen mukaan yhden kuukauden määräaika on päättynyt tai on
tehty yhteinen päätös.

Yhteisissä päätöksissä on myös asianmukaisesti tarkasteltava asi
aankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten 73 ja 97 artiklan
mukaisesti suorittamia tytäryritysten riskinarviointeja.

Nämä päätökset esitetään asiakirjassa, joka sisältää kattavat pe
rustelut ja jossa otetaan huomioon muiden toimivaltaisten vi
ranomaisten riskinarviointi sekä niiden 2 kohdassa tarkoitetuissa
määräajoissa ilmaisemat näkemykset ja varaumat. Konsolidoin
tiryhmän valvojan on toimitettava kyseinen asiakirja kaikille
asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja EU:ssa emoyri
tyksenä toimivalle laitokselle.

Yhteiset päätökset ilmoitetaan asiakirjoissa, jotka sisältävät kat
tavat perustelut, jotka konsolidointiryhmän valvojan on toimi
tettava EU:ssa emoyrityksenä toimivalle laitokselle. Jos asiasta ei
päästä yhteisymmärrykseen, konsolidointiryhmän valvojan on

Jos EPV:tä on kuultu, kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on
otettava sen lausunto huomioon ja annettava selvitys, jos siitä
on poikettu merkittävästi.

L 176/398

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä päätöksiä ja 3 koh
dassa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten yhteisen pää
töksen puuttuessa tekemiä päätöksiä on pidettävä lopullisina
ja toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava niitä kyseisissä
jäsenvaltioissa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset päätökset ja yhteisen pää
töksen puuttuessa 3 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset on
saatettava ajan tasalle vuosittain tai poikkeustapauksissa silloin,
kun EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen tytäryritysten
taikka EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyh
tiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritysten valvon
nasta vastaava toimivaltainen viranomainen esittää konsolidoin
tiryhmän valvojalle kirjallisen ja perustellun pyynnön saattaa
104 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 105 artiklan soveltamista
koskeva päätös ajan tasalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa
ajan tasalle saattaminen voidaan suorittaa kahdenvälisesti kon
solidointiryhmän valvojan ja pyynnön esittäneen toimivaltaisen
viranomaisen kesken.

5.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joilla varmistetaan tässä artiklassa tarkoitettua yhteistä pää
töstä koskevan menettelyn yhdenmukaiset soveltamisedellytyk
set 73, 86 ja 97 artiklan, 104 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja
105 artiklan soveltamisen osalta tarkoituksena helpottaa yhteis
ten päätösten tekemistä.

EPV toimittaa nämä teknisten standardien luonnokset komissi
olle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

114 artikla
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Toimivaltaisen viranomaisen ja 58 artiklan 4 kohdassa tarkoite
tun viranomaisen on käytettävä mahdollisuuksien mukaan ole
massa olevia viestintäkanavia.

2.
Jos konsolidointiryhmän valvoja tarvitsee tietoja, jotka toi
nen toimivaltainen viranomainen on jo saanut, sen on mahdol
lisuuksien mukaan pyrittävä ottamaan yhteyttä asianomaiseen
viranomaiseen, jotta voidaan estää päällekkäiset ilmoitukset eri
valvontaviranomaisille.

115 artikla
Yhteensovittamis- ja yhteistyöjärjestelyt
1.
Tehokkaan valvonnan edistämiseksi ja aikaansaamiseksi
konsolidointiryhmän valvojalla ja muilla toimivaltaisilla viran
omaisilla on oltava kirjalliset yhteensovittamis- ja yhteistyöjär
jestelyt.

Näiden järjestelyjen perusteella konsolidointiryhmän valvojalle
voidaan osoittaa lisätehtäviä ja päätöksenteko- ja yhteistyöme
nettelyjä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan
täsmentää.

2.
Laitoksena toimivan emoyrityksen tytäryrityksen toimilu
van myöntämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 28 artiklan mukaisesti siirtää
valvontavastuunsa kahdenvälisellä sopimuksella toimivaltaisille
viranomaisille, jotka ovat antaneet emoyritykselle toimiluvan ja
valvovat sitä, sen varmistamiseksi, että nämä viranomaiset hoit
avat vastuunsa tytäryrityksen valvonnasta tämän direktiivin mu
kaisesti. EPV:lle on ilmoitettava tällaisista sopimuksista ja niiden
sisällöstä. EPV ilmoittaa tiedot muiden jäsenvaltioiden toimival
taisille viranomaisille ja Euroopan pankkikomitealle.

Tietovaatimukset kriisitilanteissa
1.
Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 18 artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa
markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, joka mahdollisesti
vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän va
kauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään kuu
luville yrityksille on myönnetty toimilupa tai joihin 51 artiklassa
tarkoitettuja merkittäviä sivuliikkeitä on sijoittautunut, konsoli
dointiryhmän valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta ja soveltuvin
osin direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklasta muuta johdu, on
varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä ja 58 artiklan 4
kohdassa ja 59 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja ilmoitet
tava niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen kannalta olen
naiset tiedot. Kyseisiä velvoitteita sovelletaan kaikkiin toimival
taisiin viranomaisiin.

Jos EKPJ:hin kuuluvan keskuspankin tietoon tulee ensimmäisessä
alakohdassa kuvattu tilanne, sen on mahdollisimman pian va
roitettava 112 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia
ja EPV:tä.

116 artikla
Valvontakollegiot
1.
Konsolidointiryhmän valvojan on perustettava valvonta
kollegioita, jotta voidaan helpottaa 112 ja 113 artiklassa ja
114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista tä
män artiklan 2 kohdan luottamuksellisuusvaatimusten ja unio
nin lainsäädännön mukaisesti sekä tarvittaessa varmistaa asian
mukainen yhteensovittaminen ja yhteistyö asiaankuuluvien kol
mansien maiden valvontaviranomaisten kanssa.

EPV edistää ja seuraa osaltaan tässä artiklassa tarkoitettujen val
vontakollegioiden toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja yh
denmukaisuutta asetuksen (EU) N:o 1093/2010 21 artiklan mu
kaisesti. Tätä tarkoitusta varten EPV osallistuu toimintaan sopi
valla tavalla, ja sitä pidetään toimivaltaisena viranomaisena tässä
tarkoituksessa.
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Valvontakollegiot muodostavat puitteet, joiden avulla konsoli
dointiryhmän valvoja, EPV ja asiaankuuluvat toimivaltaiset vi
ranomaiset huolehtivat seuraavista tehtävistä:

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

a) vaihtavat tietoja keskenään ja EPV:n kanssa asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 21 artiklan mukaisesti;

5.
EPV:n on laadittava teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset, joissa määritetään valvontakollegioiden operatii
vinen toiminta.

b) sopivat tarvittaessa vapaaehtoisesta tehtävien antamisesta ja
velvollisuuksien siirrosta;

c) määrittävät 99 artiklassa tarkoitetut valvontatarkkailuohjel
mat ryhmittymän riskinarvioinnin perusteella 97 artiklan
mukaisesti;

d) tehostavat valvontaa poistamalla tarpeettomat päällekkäiset
valvontavaatimukset, mukaan lukien suhteessa 114 artiklassa
ja 117 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietopyyntöihin;

e) soveltavat johdonmukaisesti tämän direktiivin ja asetuksen
(EU) N:o 575/2013 mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia kaik
kiin laitosryhmän yrityksiin rajoittamatta unionin oikeuden
sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa;

f) soveltavat 112 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ottaen huomi
oon kyseisellä alalla mahdollisesti perustettavien muiden foo
rumien työn.

2.
Valvontakollegioihin osallistuvat toimivaltaiset viranomai
set ja EPV tekevät tiivistä yhteistyötä. Tämän direktiivin 1 luvun
II jakson ja direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklan mukaiset
salassapitovaatimukset eivät estä toimivaltaisia viranomaisia
vaihtamasta luottamuksellisia tietoja valvontakollegioissa. Val
vontakollegioiden perustaminen ja toiminta eivät saa vaikuttaa
toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin ja asetuksen
(EU) N:o 575/2013 mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

3.
Kollegion perustamisen ja toiminnan on perustuttava
115 artiklassa tarkoitettuihin kirjallisiin menettelyihin, jotka
konsolidointiryhmän valvoja vahvistaa kuultuaan asianomaisia
toimivaltaisia viranomaisia.

4.
EPV:n on laadittava teknisten sääntelystandardien luon
nokset, joissa täsmennetään valvontakollegioiden toiminnan
yleiset edellytykset.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

6.
Valvontakollegioihin voivat osallistua EU:ssa emoyrityk
senä toimivan laitoksen tytäryritysten taikka EU:ssa emoyrityk
senä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan seka
holdingyhtiön tytäryritysten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset
viranomaiset ja sellaisen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltai
set viranomaiset, johon on sijoittunut 51 artiklassa tarkoitettuja
merkittäviä sivuliikkeitä, EKPJ:hin kuuluvat keskuspankit tapauk
sen mukaan sekä kolmansien maiden valvontaviranomaiset ta
pauksen mukaan ja jos luottamuksellisuusvaatimuksista, jotka
kaikkien toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan
vastaavat tämän direktiivin 1 luvun II jakson ja soveltuvin
osin direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklan mukaisia vaa
timuksia, ei muuta johdu.

7.
Konsolidointiryhmän valvojan on toimittava kollegion ko
kousten puheenjohtajana ja päätettävä, mitkä toimivaltaiset vi
ranomaiset osallistuvat kollegion kokoukseen tai tiettyyn toi
mintaan. Konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava kaikille
kollegion jäsenille ennalta täydelliset tiedot tällaisten kokousten
järjestämisestä, keskeisistä käsiteltävistä kysymyksistä sekä suun
nitelluista toimista. Konsolidointiryhmän valvojan on myös toi
mitettava kaikille kollegion jäsenille riittävän ajoissa täydelliset
tiedot toimista, joista kyseisissä kokouksissa on päätetty, tai
toteutetuista toimenpiteistä.

8.
Konsolidointiryhmän valvojan päätöksessä on otettava
huomioon suunnitellun tai yhteen sovitettavan valvontatoimin
nan merkitys kyseisille viranomaisille, erityisesti 7 artiklassa tar
koitetut mahdolliset vaikutukset asianomaisten jäsenvaltioiden
rahoitusjärjestelmän vakauteen ja 51 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetut velvoitteet.

9.
Jollei tämän direktiivin 1 luvun II jakson ja soveltuvin osin
direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 artiklan mukaisista luottamuk
sellisuusvaatimuksista muuta johdu, konsolidointiryhmän valvo
jan on tiedotettava EPV:lle valvontakollegion toiminnasta, myös
kriisitilanteissa, ja toimitettava sille kaikki tiedot, jotka ovat eri
tyisen merkityksellisiä valvontakäytäntöjen lähentämiseksi.
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Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä on erimielisyyttä val
vontakollegioiden toiminnasta, mikä tahansa kyseisistä toimival
taisista viranomaisista voi saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi ja
pyytää sen apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan
mukaisesti.

EPV voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia omasta aloit
teestaan, jos tämän artiklan mukaisesta valvontakollegioiden toi
minnasta on erimielisyyttä, mainitun asetuksen 19 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

117 artikla
Yhteistyövelvoitteet
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava läheisessä yh
teistyössä. Niiden on annettava toisilleen tiedot, jotka ovat olen
naisia tai merkityksellisiä muiden viranomaisten tämän direktii
vin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten valvontatehtä
vien hoitamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava
pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot ja oma-aloitteisesti
kaikki olennaisen tärkeät tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on tätä direktiiviä ja asetusta (EU)
N:o 575/2013 sovellettaessa tehtävä yhteistyötä EPV:n kanssa
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EPV:lle kaikki
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän direktiivin, asetuksen (EU)
N:o 575/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisten
tehtäviensä suorittamiseen, asetuksen (EU) N:o 1093/2010
35 artiklan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja on pidettävä
olennaisen tärkeinä, jos ne voivat merkittävästi vaikuttaa laitok
sen tai rahoituslaitoksen rahoitusaseman vakauden arviointiin
toisessa jäsenvaltiossa.

Erityisesti EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten ja EU:ssa
emoyrityksenä toimivien rahoitusalan holdingyhtiöiden tai ra
hoitusalan sekaholdingyhtiöiden määräysvaltaan kuuluvien lai
tosten konsolidointiryhmän valvojien on toimitettava kaikki
merkitykselliset tiedot niille muiden jäsenvaltioiden toimivaltai
sille viranomaisille, jotka valvovat kyseisten emoyritysten tytä
ryrityksiä. Kun merkityksellisten tietojen laajuutta määritetään,
kyseisten tytäryritysten merkitys kyseisten jäsenvaltioiden rahoi
tusjärjestelmälle on otettava huomioon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja olennaisen tärkeitä tie
toja ovat erityisesti seuraavat seikat:

a) selvitys ryhmän oikeudellisesta rakenteesta, ohjaus- ja hallin
torakenteesta sekä organisaatiorakenteesta; selvityksen on ka
tettava kaikki säännellyt yritykset, sääntelemättömät yrityk
set, sääntelemättömät tytäryritykset ja samaan ryhmään kuu
luvat merkittävät sivuliikkeet sekä 14 artiklan 3 kohdan,
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74 artiklan 1 kohdan ja 109 artiklan 2 kohdan mukaiset
emoyritykset ja ryhmän säänneltyjen yritysten toimivaltaiset
viranomaiset;
b) menettelyt tietojen keräämiseksi ryhmän laitoksilta ja näiden
tietojen tarkastus;
c) sellaiset kielteiset muutokset laitoksissa tai ryhmän muissa
yksiköissä, jotka voivat vaikuttaa vakavasti laitoksen toimin
taan;
d) merkittävimmät seuraamukset ja poikkeustoimenpiteet, jotka
toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet tämän direktii
vin mukaisesti, mukaan lukien 104 artiklan mukaisen erityi
sen omia varojen vaatimuksen asettaminen ja rajoitukset ke
hittyneen mittausmenetelmän käyttämisessä asetuksen (EU)
N:o 575/2013 312 artiklan 2 kohdan mukaisten omien
varojen vaatimusten laskemiseksi.
2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa EPV:n käsiteltä
viksi seuraavat tilanteet:
a) toimivaltainen viranomainen ei ole toimittanut olennaisia
tietoja;
b) yhteistyötä ja erityisesti merkityksellisten tietojen vaihtoa
koskeva pyyntö on evätty tai siihen ei ole vastattu kohtuul
lisessa ajassa.
EPV voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan
nojalla siirretyn toimivallan mukaisesti, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan soveltamista.
EPV voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia yhdenmukais
ten yhteistyömenettelyjen kehittämisessä omasta aloitteestaan
mainitun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisesti.
3.
EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen määräysvallassa
olevien laitosten valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viran
omaisten on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ottamaan yh
teyttä konsolidointiryhmän valvojaan, kun ne tarvitsevat sellaisia
tietoja tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tar
koitettujen menetelmien ja menettelyjen täytäntöönpanosta,
jotka voivat jo olla konsolidointiryhmän valvojan saatavilla.
4.
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on kuultava
toisiaan ennen kuin seuraavista asioista päätetään, jos tällaiset
päätökset ovat merkittäviä toisten toimivaltaisten viranomaisten
valvontatehtävien kannalta:
a) sellaiset muutokset ryhmään kuuluvien luottolaitosten osak
keenomistaja-, organisaatio- tai johtorakenteessa, jotka edel
lyttävät toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää; ja
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b) toimivaltaisten viranomaisten määräämät merkittävät seur
aamukset tai poikkeustoimenpiteet, mukaan lukien 104 artik
lan mukaisen erityisen omien varojen vaatimuksen asettami
nen ja rajoitukset kehittyneiden mittaamismenetelmien käyt
tämisessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 312 artiklan 2 koh
dan mukaisten omien varojen vaatimusten laskemiseksi.

Tämän kohdan b alakohtaa sovellettaessa on aina kuultava kon
solidointiryhmän valvojaa.

L 176/401

3.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden konsoli
doidusta valvonnasta vastuussa olevat toimivaltaiset viranomai
set voivat pyytää sellaisilta laitoksen taikka rahoitusalan holdin
gyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiltä, jotka
eivät kuulu konsolidoidun valvonnan soveltamisalaan, 122 artik
lassa tarkoitettuja tietoja. Tässä tapauksessa sovelletaan kysei
sessä artiklassa säädettyjä tietojen siirto- ja tarkastusmenettelyjä.

120 artikla
Rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden valvonta

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin päättää jättää kuu
lematta muita toimivaltaisia viranomaisia kiireellisissä tapauk
sissa tai jos kuuleminen voisi vaarantaa sen päätöksen tehok
kuuden. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on
päätöksen tehtyään viipymättä ilmoitettava asiasta muille toimi
valtaisille viranomaisille.

118 artikla
Muissa

jäsenvaltioissa sijaitsevia yrityksiä
tietojen tarkastus

koskevien

Kun jonkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset haluavat tätä
direktiiviä ja asetusta (EU) N:o 575/2013 soveltaessaan mää
rätyissä tapauksissa tarkastaa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa
laitosta, rahoitusalan holdingyhtiötä, rahoitusalan sekaholdin
gyhtiötä, rahoituslaitosta, oheispalveluja tarjoavaa yritystä, moni
alan holdingyhtiötä, 125 artiklassa tarkoitettua tytäryritystä tai
119 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tytäryritystä koskevat tie
dot, niiden on pyydettävä kyseisen toisen jäsenvaltion toimival
taisia viranomaisia suorittamaan tämä tarkastus. Niiden toimi
valtaisten viranomaisten, jotka ovat ottaneet vastaan tämän
pyynnön, on toimivaltansa rajoissa joko suoritettava tarkastus
itse tai sallittava viranomaisten, jotka ovat esittäneet pyynnön,
suorittaa tämä tarkastus taikka sallittava tilintarkastajan tai asi
antuntijan suorittaa se. Pyynnön esittänyt toimivaltainen viran
omainen voi halutessaan olla mukana tarkastuksessa, jos se ei
suorita sitä itse.

1.
Jos rahoitusalan sekaholdingyhtiöön sovelletaan tämän di
rektiivin ja direktiivin 2002/87/EY nojalla vastaavia säännöksiä
erityisesti riskiin perustuvan valvonnan osalta, konsolidointiryh
män valvoja voi tytäryritysten valvonnasta vastaavia muita toi
mivaltaisia viranomaisia kuultuaan soveltaa ainoastaan direktii
viä 2002/87/EY kyseiseen rahoitusalan sekaholdingyhtiöön.

2.
Jos rahoitusalan sekaholdingyhtiöön sovelletaan tämän di
rektiivin ja direktiivin 2009/138/EY nojalla vastaavia säännöksiä
erityisesti riskiin perustuvan valvonnan osalta, konsolidointiryh
män valvoja voi yhteisymmärryksessä vakuutusalan ryhmävalvo
jan kanssa soveltaa kyseiseen rahoitusalan sekaholdingyhtiöön
vain tätä direktiiviä direktiivin 2002/87/EY 3 artiklan 2 koh
dassa määritellyn tärkeimmän rahoitussektorin osalta.

3.
Konsolidointiryhmän valvojan on ilmoitettava EPV:lle ja
EVLEV:lle 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

4.
EPV, EVLEV ja EAMV laativat asetusten (EU)
N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
54 artiklassa tarkoitetun sekakomitean välityksellä ohjeet, joiden
tarkoituksena on lähentää valvontakäytäntöjä, ja kolmen vuoden
kuluessa ohjeiden hyväksymisestä ne laativat teknisten säänte
lystandardien luonnokset.

II jakso
Rahoitusalan holdingyhtiöt, rahoitusalan
sekaholdingyhtiöt ja monialan
holdingyhtiöt
119 artikla
Holdingyhtiöiden sisällyttäminen konsolidoituun
valvontaan
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittaessa kaikki aiheelli
set toimenpiteet sisällyttääkseen rahoitusalan holdingyhtiöt ja
rahoitusalan sekaholdingyhtiöt konsolidoituun valvontaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut
tekniset
sääntelystandardit
asetusten
(EU)
N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010
10–14 artiklan mukaisesti.

121 artikla
Johdon pätevyys

2.
Jos jossakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 19 artiklassa
tarkoitetussa tapauksessa konsolidoituun valvontaan ei sisälly
tetä laitosta, joka on tytäryritys, sen jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset, jossa tytäryritys sijaitsee, voivat pyytää emoyrityk
seltä tietoja, jotka helpottavat tämän tytäryrityksen valvontaa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että rahoitusalan holdingyhtiön tai
rahoitusalan sekaholdingyhtiön ylimmän hallintoelimen jäsenet
ovat 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti riittävän hyvämaineisia ja
että heillä on riittävä asiantuntemus, taidot ja kokemus suorit
taakseen nämä tehtävät, ottaen huomioon rahoitusalan holdin
gyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön erityistehtävän.
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122 artikla
Tietopyynnöt ja todentamiset
1.
Kunnes konsolidointimenetelmät sovitetaan myöhemmin
yhteen, jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos yhden tai useam
man laitoksen emoyrityksenä on monialan holdingyhtiö, näiden
laitosten toimiluvasta ja valvonnasta vastaavien toimivaltaisten
viranomaisten on vaadittava monialan holdingyhtiötä ja sen
tytäryrityksiä joko toimittamaan niille suoraan tai tytäryritysten,
jotka ovat laitoksia, välityksellä kaikkien tytäryritysten valvontaa
varten tarpeelliset tiedot.

2.
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että niiden toimivaltai
set viranomaiset voivat tehdä todentamisia tai antaa ulkopuoli
sille tarkastajille tehtäväksi tehdä todentamisia paikan päällä,
monialan holdingyhtiöiltä tai niiden tytäryrityksiltä saatujen tie
tojen tarkastamiseksi. Jos monialan holdingyhtiö tai jokin sen
tytäryrityksistä on vakuutusyritys, voidaan noudattaa myös
125 artiklassa säädettyä menettelyä. Jos monialan holdingyhtiö
tai jokin sen tytäryrityksistä sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin
siinä missä laitoksena toimiva tytäryritys sijaitsee, tietojen tar
kastamisessa paikan päällä noudatetaan 118 artiklassa säädettyä
menettelyä.

123 artikla
Valvonta
1.
Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 575/2013 neljännen
osan soveltamista, jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos yhden
tai useamman laitoksen emoyritys on monialan holdingyhtiö,
näiden laitosten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomai
set harjoittavat laitoksen ja monialan holdingyhtiön ja sen tytär
yritysten välisten liiketoimien yleisvalvontaa.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että laitok
silla on riittävät riskienhallintamenettelyt ja sisäiset valvontame
netelmät, luotettavat raportointi- ja laskentamenettelyt mukaan
luettuina, emoyrityksenä toimivan monialan holdingyhtiön ja
sen tytäryritysten liiketoimien määrittämiseksi, mittaamiseksi,
seuraamiseksi ja valvomiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava laitosta ilmoitta
maan asetuksen (EU) N:o 575/2013 394 artiklassa tarkoitettuja
liiketoimia lukuun ottamatta kaikista näiden yritysten kanssa
tehdyistä merkittävistä liiketoimista. Toimivaltaisten viranomais
ten on valvottava näitä menettelyjä ja merkittäviä liiketoimia.

124 artikla
Tietojenvaihto
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään oikeudelli
nen seikka estä konsolidoidun valvonnan alaan kuuluvia yrityk
siä eikä monialan holdingyhtiöitä ja niiden tytäryrityksiä taikka
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119 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tytäryrityksiä vaihtamasta
110 artiklan ja 3 luvun mukaisen valvonnan toteuttamiseksi
tarvittavia tietoja.

2.
Kun emoyritys ja laitokset, jotka ovat sen tytäryrityksiä,
sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten on annettava toisilleen kaikki konsolidoidun val
vonnan toteuttamiseksi tai sen helpottamiseksi tarpeelliset tie
dot.

Jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa emoyritys
sijaitsee, eivät itse toteuta konsolidoitua valvontaa 111 artiklan
nojalla, tämän valvonnan toteuttamisesta vastuussa olevat toimi
valtaiset viranomaiset voivat kehottaa niitä pyytämään emoyri
tykseltä konsolidoidun valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia tie
toja ja toimittamaan ne näille viranomaisille.

3.
Jäsenvaltioiden on sallittava toimivaltaisten viranomais
tensa kesken 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen
kuitenkin edellyttäen, että rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoi
tusalan sekaholdingyhtiöiden, rahoituslaitosten tai oheispalveluja
tarjoavien yritysten osalta tietojen kerääminen tai hallussapito ei
tarkoita, että toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava näi
den laitosten tai yritysten valvonta yksilöllisesti.

Samoin jäsenvaltioiden on sallittava, että niiden toimivaltaiset
viranomaiset vaihtavat keskenään 122 artiklassa tarkoitettuja
tietoja kuitenkin edellyttäen, ettei tietojen kerääminen tai hallus
sapito tarkoita, että toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutet
tava sellaisten monialan holdingyhtiöiden ja niiden tytäryritysten
valvontaa, jotka eivät ole luottolaitoksia tai jotka ovat 119 artik
lan 3 kohdassa tarkoitettuja tytäryrityksiä.

125 artikla
Yhteistyö
1.
Kun laitoksella, rahoitusalan holdingyhtiöllä, rahoitusalan
sekaholdingyhtiöllä tai monialan holdingyhtiöllä on määräys
valta yhdessä tai useammassa tytäryrityksessä, jotka ovat vakuu
tusyrityksiä tai muita sijoituspalveluja tarjoavia luvanvaraisia yri
tyksiä, toimivaltaisten viranomaisten ja viranomaisten, joiden
tehtävänä on vakuutusyritysten ja muiden kyseisten sijoituspal
veluja tarjoavien yritysten julkinen valvonta, on toimittava kiin
teässä yhteistyössä. Niiden on annettava toisillensa kaikki mah
dolliset tiedot, jotka ovat omiaan helpottamaan tämän tehtävän
suorittamista ja mahdollistamaan kaikkien niiden valvomien yri
tysten toiminnan ja taloudellisen aseman tarkkailun, rajoitta
matta kuitenkaan näiden viranomaisten toimivaltaa.
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2.
Konsolidoidun valvonnan yhteydessä saatuja tietoja ja eri
tyisesti tässä direktiivissä säädettyä toimivaltaisten viranomaisten
keskinäistä tietojen luovuttamista koskee luottolaitosten osalta
vähintään tämän direktiivin 53 artiklan 1 kohdassa ja sijoitus
palveluyritysten osalta direktiivissä 2004/39/EY säädettyjä salas
sapitovaatimuksia vastaavat vaatimukset.

3.
Konsolidoidusta valvonnasta vastuussa olevien toimival
taisten viranomaisten on laadittava luettelot asetuksen (EU)
N:o 575/2013 11 artiklassa tarkoitetuista rahoitusalan holdin
gyhtiöistä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöistä. Nämä luettelot
on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille, EPV:lle ja komissiolle.

126 artikla
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koskevissa järjestelmissä tapahtuvat muutokset. EPV avustaa ko
missiota ja Euroopan pankkikomiteaa näiden tehtävien suoritta
misessa, myös sen arvioimisessa, onko kyseiset ohjeet saatettava
ajan tasalle.

Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn arvioinnin
suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on otettava tällaiset oh
jeet huomioon. Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on
kuultava EPV:tä ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

3.
Jos vastaavaa valvontaa ei ole, jäsenvaltioiden on sovellet
tava laitokseen soveltuvin osin tätä direktiiviä ja asetusta (EU)
N:o 575/2013 tai sallittava, että niiden toimivaltaiset viranomai
set soveltavat muita tarkoituksenmukaisia valvontatekniikoita,
joilla saavutetaan laitosten konsolidoidun valvonnan tavoitteet.

Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on tämän osaston 1 luvun IV jakson mukaisesti
varmistettava, että sellaisille rahoitusalan holdingyhtiöille, rahoi
tusalan sekaholdingyhtiöille ja monialan holdingyhtiöille tai nii
den tosiasiallisille johtajille, jotka rikkovat tämän luvun saatta
miseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja lakeja, asetuk
sia tai hallinnollisia määräyksiä, voidaan määrätä hallinnollisia
seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, joiden tar
koituksena on lopettaa todetut rikkomukset tai niiden syyt.

127 artikla
Kolmansien maiden konsolidoidun valvonnan
vastaavuuden arvioiminen
1.
Jos laitos, jonka emoyritys on laitos taikka rahoitusalan
holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, jonka pääkont
tori on kolmannessa maassa, ei kuulu 111 artiklan mukaisen
konsolidoidun valvonnan soveltamisalaan, toimivaltaisten viran
omaisten on arvioitava, soveltaako kolmannen maan valvonta
viranomainen laitokseen konsolidoitua valvontaa, joka vastaa
tässä direktiivissä säädettyjä periaatteita ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvun vaatimuk
sia.

Konsolidoidusta valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viran
omaisen on sovittava näistä valvontatekniikoista kuultuaan
muita asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti vaatia sellaisen ra
hoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön pe
rustamista, jolla on pääkonttori unionissa, ja soveltaa konsoli
doitua valvontaa koskevia säännöksiä kyseisen rahoitusalan hol
dingyhtiön konsolidoituun asemaan tai kyseisen rahoitusalan
sekaholdingyhtiön laitosten konsolidoituun asemaan.

Valvontatekniikat on suunniteltava siten, että niillä saavutetaan
tässä luvussa säädetyt konsolidoidun valvonnan tavoitteet, ja
niistä on ilmoitettava muille asianomaisille toimivaltaisille viran
omaisille, EPV:lle ja komissiolle.

4. LUKU

Pääomapuskurit
Arvioinnin suorittaa se toimivaltainen viranomainen, joka vas
taisi konsolidoidusta valvonnasta, jos 3 kohtaa sovellettaisiin,
joko emoyrityksen tai jonkin unionissa toimiluvan saaneen
säännellyn yrityksen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Toimi
valtaisen viranomaisen on kuultava muita asianomaisia toimi
valtaisia viranomaisia.

2.
Komissio voi pyytää Euroopan pankkikomitealta yleisiä
ohjeita siitä, onko todennäköistä, että kolmansien maiden val
vontaviranomaisten konsolidoitua valvontaa koskevilla järjestel
millä saavutetaan tässä luvussa säädetyt konsolidoidun valvon
nan tavoitteet niiden laitosten osalta, joiden emoyrityksen pää
konttori on kolmannessa maassa. Euroopan pankkikomitean on
ajoittain tarkistettava näitä ohjeitaan ja otettava huomioon ky
seisten toimivaltaisten viranomaisten konsolidoitua valvontaa

I jakso
puskurit
128 artikla
Määritelmät
Tätä lukua sovellettaessa tarkoitetaan:

1) 'yleisellä pääomapuskurilla' omia varoja, joita laitoksen on
ylläpidettävä 129 artiklan mukaisesti;

2) 'yrityskohtaisella vastasyklisellä pääomapuskurilla' omia varo
ja, joita laitoksen on ylläpidettävä 130 artiklan mukaisesti;
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3) 'G-SII-puskurilla' omia varoja, joita on ylläpidettävä 131 ar
tiklan 4 kohdan mukaisesti;
4) 'O-SII-puskurilla' omia varoja, joita voidaan edellyttää ylläpi
dettäväksi 131 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
5) 'järjestelmäriskipuskurilla' omia varoja, joita laitoksen on yl
läpidettävä tai joita sen voidaan edellyttää ylläpitävän 133 ar
tiklan mukaisesti
6) 'yhteenlasketulla puskurivaatimuksella' kaikkea ydinpääomaa
(CET1), joka vaaditaan yleistä pääomapuskuria koskevan vaa
timuksen täyttämiseksi, täydennettynä tapauksesta riippuen
seuraavilla:
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2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi
vapauttaa pienet ja keskisuuret sijoituspalveluyritykset maini
tussa kohdassa säädetyistä vaatimuksista, jos tällainen poikkeus
ei uhkaa kyseisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta.

Päätös tällaisen poikkeuksen soveltamisesta on perusteltava kat
tavasti ja siihen on liitettävä selvitys siitä, miksi poikkeus ei
uhkaa jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta, ja siinä on an
nettava täsmällinen määritelmä pienistä ja keskisuurista sijoitus
palveluyrityksiä, joita poikkeus koskee.

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät soveltaa tällaista poikkeusta, on
ilmoitettava siitä komissiolle, EJRK:lle, EPV:lle ja asianomaisen
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

a) laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri;
3.
Edellä olevaa 2 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on
nimettävä viranomainen, joka vastaa tämän artiklan soveltami
sesta. Tämä viranomainen on toimivaltainen viranomainen tai
nimetty viranomainen.

b) G-SII-puskuri;
c) O-SII-puskuri;
d) järjestelmäriskipuskuri;
7) 'vastasyklisellä puskurikannalla' prosenttilukua, jota laitosten
on sovellettava laskeakseen laitoskohtaisen vastasyklisen pää
omapuskurinsa ja joka vahvistetaan 136 tai 137 artiklan
mukaisesti tai jonka asettaa kolmannen maan asianomainen
viranomainen, tapauksen mukaan;
8) 'kotijäsenvaltiossa toimiluvan saaneella laitoksella' laitosta,
joka on saanut toimiluvan siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta
tietty nimetty viranomainen vastaa vastasyklisen puskurikan
nan asettamisesta;
9) 'puskuriohjeella' 135 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettua
viitepuskurikantaa.
Tätä lukua ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin, joiden toimilupa
ei kata direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A jakson 3 ja 6
kohdassa lueteltujen sijoituspalveluiden tarjoamista.
129 artikla
Yleisen pääomapuskurin ylläpitämistä koskeva vaatimus
1.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset ylläpitävät
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklassa asetetun omien va
rojen vaatimuksen täyttämiseksi ylläpidetyn ydinpääoman
(CET1) lisäksi ydinpääoman (CET1) yleistä pääomapuskuria,
joka vastaa 2,5:ttä prosenttia niiden mainitun asetuksen 92 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä
yksilöllisesti ja konsolidoidusti mainitun asetuksen ensimmäisen
osan II osaston mukaisesti.

4.
Edellä olevaa 2 kohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyritys
luokitellaan pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi mikroyritysten
sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6
päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen
2003/361/EY (1) mukaisesti.

5.
Laitokset eivät saa käyttää ydinpääomaa (CET1), jota yllä
pidetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisen vaatimuksen täyt
tämiseksi, 104 artiklan nojalla asetettujen vaatimusten täyttämi
seen.

6.
Jos laitos ei täytä tämän artiklan 1 kohdan mukaista vaa
timusta kokonaan, sille on asetettava 141 artiklan 2 ja 3 koh
dassa vahvistettuja, voitonjakoja koskevia rajoituksia.

130 artikla
Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin ylläpitämistä
koskeva vaatimus
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että laitokset pitävät yllä
laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskuria, joka vastaa asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti las
kettua laitosten kokonaisriskin määrää kerrottuna vastasyklisten
puskurikantojen painotetulla keskiarvolla ja joka lasketaan tä
män direktiivin 140 artiklan mukaisesti yksilöllisesti ja konsoli
doidusti soveltaen mainitun asetuksen ensimmäisen osan II
osaston säännöksiä.
(1) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

27.6.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi
vapauttaa pienet ja keskisuuret sijoituspalveluyritykset maini
tussa kohdassa säädetyistä vaatimuksista, jos tällainen poikkeus
ei uhkaa kyseisen jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta.

Päätös tällaisen poikkeuksen soveltamisesta on perusteltava kat
tavasti ja siihen on liitettävä selvitys siitä, miksi poikkeus ei
uhkaa jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta, ja siinä on an
nettava täsmällinen määritelmä pienistä ja keskisuurista sijoitus
palveluyrityksistä, joita poikkeus koskee.
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toimivia rahoitusalan holdingyhtiöitä, EU:ssa emoyrityksenä toi
mivia rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä tai laitoksia. G-SII:t eivät
voi olla laitoksia, jotka ovat EU:ssa emoyrityksenä toimivien
laitosten, EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan holdin
gyhtiöiden tai EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan se
kaholdingyhtiöiden tytäryrityksiä. O-SII:t voivat olla EU:ssa
emoyrityksenä toimivia laitoksia, EU:ssa emoyrityksenä toimivia
rahoitusalan holdingyhtiöitä, EU:ssa emoyrityksenä toimivia ra
hoitusalan sekaholdingyhtiöitä tai laitoksia.
2.

G-SII:ten määritysmenetelmä perustuu seuraaviin luokkiin:

a) ryhmän koko;
Jäsenvaltioiden, jotka päättävät soveltaa tällaista poikkeusta, on
ilmoitettava siitä komissiolle, EJRK:lle, EPV:lle ja asianomaisen
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

3.
Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on
nimettävä viranomainen, joka vastaa tämän artiklan soveltami
sesta. Tämä viranomainen on toimivaltainen viranomainen tai
nimetty viranomainen.

4.
Edellä olevaa 2 kohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyritys
luokitellaan pieneksi ja keskisuureksi yritykseksi suosituksen
2003/361/EY mukaisesti.

b) ryhmän kytkeytyminen rahoitusjärjestelmään;
c) ryhmän tarjoamien palvelujen tai rahoitusinfrastruktuurin
korvattavuus;
d) ryhmän monimuotoisuus;
e) ryhmän rajatylittävä toiminta, mukaan lukien rajatylittävä
toiminta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltion ja kolmannen
maan välillä.
Kullekin luokalle annetaan yhtäläinen painotus, ja luokat muo
dostuvat määrällisistä indikaattoreista.

5.
Laitosten on täytettävä 1 kohdassa asetettu vaatimus täy
dentävällä ydinpääomalla (CET1), joka tulee sen ydinpääoman
(CET1) lisäksi, jota ylläpidetään asetuksen (EU) N:o 575/2013
92 artiklassa asetetun omien varojen vaatimuksen, tämän direk
tiivin 129 artiklan mukaisen yleisen pääomapuskurin ylläpitä
mistä koskevan vaatimuksen ja tämän direktiivin 104 artiklan
nojalla asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

6.
Jos laitos ei täytä tämän artiklan 1 kohdan mukaista vaa
timusta kokonaan, sille on asetettava 141 artiklan 2 ja 3 koh
dassa vahvistettuja, voitonjakoja koskevia rajoituksia.

131 artikla
Maailmanlaajuiset ja muut järjestelmän kannalta
merkittävät laitokset
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen, joka vastaa
siitä, että määritetään konsolidoidusti maailmanlaajuiset järjes
telmän kannalta merkittävät laitokset (Global Systemically Im
portant Institutions (G-SII:t) ja tapauksen mukaan yksilöllisesti,
alakonsolidointiryhmän tasolla tai konsolidoidusti muut järjes
telmän kannalta merkittävät laitokset (other Systemically Impor
tant Institutions (O-SII:t), joille on myönnetty toimilupa jäsen
valtioiden lainkäyttöalueella. Tämä viranomainen on toimivaltai
nen viranomainen tai nimetty viranomainen. Jäsenvaltiot voivat
nimetä useamman kuin yhden viranomaisen. G-SII:ten on oltava
EU:ssa emoyrityksenä toimivia laitoksia, EU:ssa emoyrityksenä

Menetelmän perusteella kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle yksi
kölle annetaan kokonaispisteytys, joka mahdollistaa G-SII:n
määrittämisen alaluokkaan 9 kohdassa kuvatulla tavalla.
3.
O-SII:t määritetään 1 kohdan mukaisesti. Merkitys järjes
telmän kannalta on arvioitava käyttäen perusteena ainakin jota
kin seuraavista:
a) koko;
b) merkitys unionin talouden tai asianomaisen jäsenvaltion kan
nalta;
c) rajatylittävän toiminnan merkitys;
d) laitoksen tai ryhmän kytkeytyminen rahoitusjärjestelmään.
EPV julkaisee EJRK:ta kuultuaan viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 2015 suuntaviivat kriteereistä, joiden perusteella määrite
tään tämän kohdan soveltamisen edellytykset O-SII:den arvioin
nin osalta. Näissä suuntaviivoissa on otettava huomioon koti
maisia järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevat kan
sainväliset puitteet sekä unionin ja kansalliset erityispiirteet.
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4.
Kunkin G-SII:n on ylläpidettävä G-SII-puskuria, joka vastaa
sitä alaluokkaa, johon G-SII on määritetty. Tämä puskuri muo
dostuu ydinpääomasta (CET1) ja täydentää sitä.

yksilöllisesti tai alakonsolidointiryhmän tasolla sovellettava pus
kuri ei saa ylittää korkeampaa seuraavista, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 133 artiklan ja tämän artiklan 5 kohdan sovelta
mista:

5.
Toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomainen
voi edellyttää, että kunkin O-SII:n on tapauksen mukaan kon
solidoidusti tai alakonsolidointiryhmän tasolla tai yksilöllisesti
ylläpidettävä O-SII-puskuria, joka on enintään 2 prosenttia ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti
lasketusta kokonaisriskin määrästä, ottaen huomioon O-SII:n
määrittämisperusteet. Tämä puskuri muodostuu ydinpääomasta
(CET1) ja täydentää sitä.

a) 1 prosentti asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3
kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä; ja

6.
Kun toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomai
nen edellyttää muun O-SII-puskurin ylläpitämistä, viranomaisen
on noudatettava seuraavia:

a) O-SII-puskuri ei saa aiheuttaa suhteettomia kielteisiä vaiku
tuksia muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjär
jestelmään kokonaisuudessaan tai osittain muodostamalla tai
luomalla esteen sisämarkkinoiden toiminnalle;

b) toimivaltaisen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen on
tarkasteltava O-SII-puskuria uudelleen vähintään vuosittain.

7.
Ennen O-SII-puskurin vahvistamista tai vahvistamista uu
delleen toimivaltaisen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen
on ilmoitettava siitä komissiolle, EJRK:lle, EPV:lle ja asianomais
ten jäsenvaltioiden toimivaltaisille ja nimetyille viranomaisille
yhtä kuukautta ennen 5 kohdassa tarkoitetun päätöksen julkai
semista. Tässä ilmoituksessa on esitettävä yksityiskohtaisesti

a) perustelut sille, miksi O-SII-puskurin katsotaan todennäköi
sesti olevan tehokas ja oikeasuhteinen riskin lieventämiseksi;

b) arvio O-SII-puskurin todennäköisistä myönteisistä tai kieltei
sistä vaikutuksista sisämarkkinoihin jäsenvaltion saatavilla
olevien tietojen pohjalta;

c) O-SII-puskurikanta, jonka jäsenvaltio haluaa asettaa.

8.
Jos O-SII on joko sellaisen G-SII:n tai sellaisen O-SII:n
tytäryritys, joka on EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos ja jonka
osalta sovelletaan O-SII-puskuria konsolidoidusti, O-SII:n osalta

b) ryhmään konsolidoidusti sovellettava G-SII- tai O-SII-pusku
rikanta.

9.
On oltava vähintään viisi G-SII:den alaluokkaa. Alin rajaarvo ja kunkin alaluokan väliset raja-arvot määritetään määritys
menetelmän mukaisten pisteytysten perusteella. Rinnakkaisten
alaluokkien väliset pisteytyksen raja-arvot on määriteltävä sel
västi, ja niissä on noudatettava periaatetta, että merkityksessä
järjestelmän kannalta on jatkuva lineaarinen lisääntyminen kun
kin alaluokan välillä, mistä seuraa täydentävän ydinpääoman
(CET1) vaatimuksen lineaarinen lisääntyminen, lukuun otta
matta korkeinta alaluokkaa. Tätä kohtaa sovellettaessa merkitys
järjestelmän kannalta tarkoittaa G-SII:n ongelmien aiheuttamaa
odotettua vaikutusta maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin.
Alimmalle alaluokalle määritetään G-SII-puskuri, joka on 1 pro
sentti asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä, ja kullekin alaluo
kalle määritettyä puskuria lisätään gradienteilla, jotka ovat 0,5
prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä, neljänteen ala
luokkaan saakka ja se mukaan lukien. G-SII-puskurin ylimpään
alaluokkaan sovelletaan puskuria, joka on 3,5 prosenttia asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laske
tusta kokonaisriskin määrästä.

10.
Toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomainen
voi asianmukaista valvontavaltaa käyttäessään toteuttaa seuraa
via toimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 9 kohdan
soveltamista:

a) määrittää G-SII:n uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään
alaluokkaan;

b) määrittää 1 kohdassa tarkoitetun yksikön, jonka kokonais
pisteytys on alempi kuin alimman alaluokan pisteytyksen
raja-arvo, tähän alaluokkaan tai ylempään alaluokkaan, näin
nimeten sen G-SII:ksi.

11.
Jos toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomai
nen tekee 10 kohdan b alakohdan mukaisen päätöksen, se il
moittaa tästä päätöksestä EPV:lle ja esittää perustelut.

12.
Toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomainen
ilmoittaa G-SII:den ja O-SII:den nimet sekä kunkin G-SII:n ala
luokan komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle ja julkistaa niiden nimet.
Toimivaltaiset viranomaiset tai nimetyt viranomaiset julkistavat
kunkin G-SII:n alaluokan.
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Toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomainen tarkas
telee vuosittain G-SII:den ja O-SII:den määritystä ja G-SII:den
määrittämistä alaluokkiin ja ilmoittaa tuloksen kyseessä olevalle
järjestelmän kannalta merkittävälle laitokselle, komissiolle,
EJRK:lle, EPV:lle ja julkistaa ajan tasalle saatetun luettelon mää
ritetyistä järjestelmän kannalta merkittävistä laitoksista ja julkis
taa kunkin määritetyn G-SII:n alaluokan.

13.
Järjestelmän kannalta merkittävät laitokset eivät saa käyt
tää 4 ja 5 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ylläpidettyä ydin
pääomaa (CET1) asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklassa
asetettujen vaatimusten eikä tämän direktiivin 129 ja 130 artik
lassa asetettujen vaatimusten eikä tämän direktiivin 102 ja
104 artiklassa asetettujen vaatimusten täyttämiseen.

14.
Jos ryhmän osalta sovelletaan konsolidoidusti seuraavia
puskureita, sovelletaan kulloinkin niistä korkeinta:

a) G-SII-puskuri ja O-SII-puskuri;

b) G-SII-puskuri, O-SII-puskuri ja 133 artiklan mukainen järjes
telmäriskipuskuri.

Jos laitoksen osalta sovelletaan yksilöllisesti tai alakonsolidoin
tiryhmän tasolla O-SII-puskuria ja 133 artiklan mukaista järjes
telmäriskipuskuria, sovelletaan näistä kahdesta korkeampaa.

15.
Sen estämättä, mitä 14 kohdassa säädetään, jos järjestel
märiskipuskuria sovelletaan kaikkiin vastuisiin, jotka sijaitsevat
jäsenvaltiossa, joka asettaa tämän puskurin kyseisen jäsenvaltion
makrotason vakavaraisuusriskin poistamiseksi, mutta sitä ei so
velleta jäsenvaltion ulkopuolisiin vastuisiin, kyseinen järjestelmä
riskipuskuri on kumulatiivinen O-SII- tai G-SII-puskurin, jota
sovelletaan tämän artiklan mukaisesti, kanssa.

16.
Kun sovelletaan 14 kohtaa ja laitos on osa ryhmää tai
alaryhmää, johon kuuluu G-SII tai O-SII, tämä ei koskaan mer
kitse sitä, että kyseiseen laitokseen sovelletaan yksilöllisesti yh
teenlaskettua puskurivaatimusta, joka on alempi kuin yleisen
pääomapuskurin, vastasyklisen pääomapuskurin ja siihen yksi
löllisesti sovellettavien O-SII-puskurin tai järjestelmäriskipusku
rin, riippuen siitä kumpi on korkeampi, summa.

17.
Kun sovelletaan 15 kohtaa ja laitos on osa ryhmää tai
alaryhmää, johon kuuluu G-SII tai O-SII, tämä ei koskaan mer
kitse sitä, että kyseiseen laitokseen sovelletaan yksilöllisesti yh
teenlaskettua puskurivaatimusta, joka on alempi kuin yleisen
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pääomapuskurin ja vastasyklisen pääomapuskurin summa ja sii
hen yksilöllisesti sovellettavien O-SII-puskurin ja järjestelmäris
kipuskurin summa.

18.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset,
joissa tämän artiklan soveltamiseksi täsmennetään menetelmä,
jonka mukaisesti toimivaltainen viranomainen tai nimetty viran
omainen määrittää EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen,
EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai
EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön
G-SII:ksi, ja menetelmä alaluokkien määrittelemiseksi ja GSII:den määrittämiseksi alaluokkiin perustuen niiden merkityk
seen järjestelmän kannalta, ottaen huomioon kansainvälisesti
hyväksytyt standardit.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä ja toisessa
alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

132 artikla
Kertomukset
1.
Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä
kansainvälisen kehityksen ja EPV:n lausunnon pohjalta Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisuudesta
laajentaa G-SII-puitteet koskemaan muunlaisia järjestelmän kan
nalta merkittäviä laitoksia unionissa ja liittää siihen tarvittaessa
lainsäädäntöehdotuksen.

2.
Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä
EJRK:aa ja EPV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle kertomuksen siitä, olisiko G-SII:tä koskevia 131 artiklan
säännöksiä muutettava, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntö
ehdotuksen. Tällaisessa ehdotuksessa on otettava asianmukai
sesti huomioon kansainvälinen sääntelykehitys, ja siinä on tar
vittaessa tarkasteltava prosessia, jossa määritetään laitoskohtaisia
O-SII-puskureita ryhmässä, ottaen huomioon mahdolliset epä
toivotut vaikutukset rakenteellisen eriyttämisen täytäntöönpa
noon jäsenvaltioissa.

133 artikla
Vaatimus pitää yllä järjestelmäriskipuskuria
1.
Kukin jäsenvaltio voi ottaa käyttöön ydinpääoman (CET1)
järjestelmäriskipuskurin rahoitusalalla tai tämän alan yhdellä tai
useammalla osa-alueella, jotta estettäisiin ja lievennettäisiin pit
käaikaisia ei-syklisiä järjestelmäriskejä tai makrotason vakavarai
suusriskejä, joita asetus (EU) N:o 575/2013 ei kata, rahoitusjär
jestelmään kohdistuvan sellaisen häiriöriskin estämiseksi tai lie
ventämiseksi, joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti tie
tyn jäsenvaltion rahoitusjärjestelmään ja reaalitalouteen.
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2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltio nimeää
viranomaisen, joka on vastuussa järjestelmäriskipuskurin asetta
misesta ja niiden laitosten määrittämisestä, joihin sitä sovelle
taan. Tämä viranomainen on toimivaltainen viranomainen tai
nimetty viranomainen.

8.
Järjestelmäriskipuskuria voidaan soveltaa vastuisiin, jotka
sijaitsevat jäsenvaltiossa, joka asettaa tämän puskurin, ja sitä
voidaan soveltaa myös kolmansissa maissa sijaitseviin vastuisiin.
Järjestelmäriskipuskuria voidaan soveltaa myös muissa jäsenval
tiossa sijaitseviin vastuisiin 15 ja 18 kohta huomioon ottaen.

3.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi laitoksilta voidaan
edellyttää, että ne ylläpitävät asetuksen (EU) N:o 575/2013
92 artiklassa asetetun omien varojen vaatimuksen täyttämiseksi
ylläpidetyn ydinpääoman (CET1) lisäksi järjestelmäriskipuskuria,
joka on vähintään 1 prosentti ydinpääomasta (CET1) perustuen
niihin vastuisiin, joihin sovelletaan 1 kohdan perusteella järjes
telmäriskipuskuria, yksilöllisesti, konsolidoidusti tai alakonsoli
dointiryhmän tasolla mainitun asetuksen ensimmäisen osan II
osaston mukaisesti. Asiaankuuluva toimivaltainen tai nimetty
viranomainen voi edellyttää laitosten ylläpitävän järjestelmäris
kipuskuria yksilöllisesti ja konsolidoidusti.

9.
Järjestelmäriskipuskuria on sovellettava kaikkiin laitoksiin
tai yhteen tai useampaan näiden laitosten osaan, joiden suhteen
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisilla on toimivalta tämän
direktiivin mukaisesti, ja se on asetettava asteittain tai nopeute
tusti mukauttamalla sitä 0,5 prosenttiyksikön välein. Alan eri
osa-alueisiin voidaan soveltaa eri vaatimuksia.

4.
Laitokset eivät saa käyttää 3 kohdan vaatimuksen täyttä
miseksi ylläpidettyä ydinpääomaa (CET1) asetuksen (EU)
N:o 575/2013 92 artiklassa asetettujen vaatimusten eikä tämän
direktiivin 129 ja 130 artiklassa asetettujen vaatimusten eikä
tämän direktiivin 102 ja 104 artiklassa asetetun vaatimuksen
täyttämiseen. Jos sellaisen ryhmän osalta, joka on määritetty
järjestelmän kannalta merkittäväksi laitokseksi, jonka osalta so
velletaan konsolidoidusti 131 artiklan mukaista G-SII- tai O-SIIpuskuria, sovelletaan konsolidoidusti myös tämän artiklan mu
kaista järjestelmäriskipuskuria, sovelletaan korkeampaa näistä
puskureista. Jos laitoksen osalta sovelletaan yksilöllisesti tai ala
konsolidointiryhmän tasolla 131 artiklan mukaista O-SII-pusku
ria ja tämän artiklan mukaista järjestelmäriskipuskuria, sovelle
taan korkeampaa näistä vaatimuksista.

5.
Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, jos järjestelmä
riskipuskuria sovelletaan kaikkiin vastuisiin, jotka sijaitsevat jä
senvaltiossa, joka asettaa puskurin kyseisen jäsenvaltion makro
tason vakavaraisuusriskin poistamiseksi, mutta sitä ei sovelleta
jäsenvaltion ulkopuolisiin vastuisiin, kyseinen järjestelmäriski
puskuri on kumulatiivinen O-SII- tai G-SII-puskurin, jota sovel
letaan 131 artiklan mukaisesti, kanssa.

6.
Kun sovelletaan 4 kohtaa ja laitos on osa ryhmää, johon
kuuluu G-SII tai O-SII, tämä ei koskaan merkitse sitä, että ky
seisen laitoksen osalta sovelletaan yksilöllisesti yhteenlaskettua
puskurivaatimusta, joka on alempi kuin yleisen pääomapusku
rin, vastasyklisen pääomapuskurin ja siihen yksilöllisesti sovel
lettavien O-SII-puskurin ja järjestelmäriskipuskurin, riippuen
siitä kumpi on korkeampi, summa.

7.
Kun sovelletaan 5 kohtaa ja laitos on osa ryhmää, johon
kuuluu G-SII tai O-SII, tämä ei koskaan merkitse sitä, että ky
seisen laitoksen osalta sovelletaan yksilöllisesti yhteenlaskettua
puskurivaatimusta, joka on alempi kuin yleisen pääomapuskurin
ja vastasyklisen pääomapuskurin summa ja siihen yksilöllisesti
sovellettavien O-SII-puskurin ja järjestelmäriskipuskurin summa.

10.
Kun toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomai
nen edellyttää järjestelmäriskipuskurin ylläpitämistä, sen on
noudatettava seuraavia:

a) järjestelmäriskipuskuri ei saa aiheuttaa suhteettomia kielteisiä
vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoi
tusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai osittain muodosta
malla tai luomalla esteen sisämarkkinoiden toiminnalle;

b) toimivaltaisen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen on
tarkasteltava järjestelmäriskipuskuria uudelleen vähintään
joka toinen vuosi.

11.
Ennen järjestelmäriskipuskurikannan vahvistamista tai
vahvistamista uudelleen enintään 3 prosentiksi toimivaltaisen
viranomaisen tai nimetyn viranomaisen on ilmoitettava siitä
komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle ja asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaisille ja nimetyille viranomaisille yhtä kuukautta ennen
16 kohdassa tarkoitetun päätöksen julkaisemista. Jos puskuria
sovelletaan kolmansissa maissa sijaitseviin vastuisiin, toimivaltai
sen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen on ilmoitettava asi
asta myös kyseisten kolmansien maiden valvontaviranomaisille.
Tässä ilmoituksessa on esitettävä yksityiskohtaisesti

a) järjestelmäriski tai makrotason vakavaraisuusriski jäsenvalti
ossa;

b) syyt, miksi järjestelmäriskin tai makrotason vakavaraisuusris
kin laajuus aiheuttaa kansallisella tasolla rahoitusjärjestelmän
vakaudelle uhkan, jolla voidaan perustella järjestelmäriskipus
kurikanta;

c) perustelut sille, miksi järjestelmäriskipuskurin katsotaan to
dennäköisesti olevan tehokas ja oikeasuhteinen riskin lieven
tämiseksi;
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d) arvio järjestelmäriskipuskurin todennäköisistä myönteisistä ja
kielteisistä vaikutuksista sisämarkkinoihin jäsenvaltion saa
tavilla olevien tietojen pohjalta;
e) perustelut sille, miksi yksikään tässä direktiivissä tai asetuk
sessa (EU) N:o 575/2013 säädetty nykyinen toimenpide mai
nitun asetuksen 458 ja 459 artiklaa lukuun ottamatta ei
yksinään tai yhdistettynä muihin riitä poistamaan havaittua
makrotason vakavaraisuusriskiä tai järjestelmäriskiä, ottaen
huomioon näiden toimenpiteiden suhteellinen tehokkuus;
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5:een prosenttiin saakka 11 kohdassa säädettyjä menettelyjä
noudattaen. Kun asetetaan yli 5 prosentin järjestelmäriskipusku
rikanta tai sellainen asetetaan uudelleen, on noudatettava 12
kohdassa säädettyjä menettelyjä.

14.
Jos asetetaan 3 ja 5 prosentin välille sijoittuva järjestel
märiskipuskurikanta 13 kohdan mukaisesti, sen jäsenvaltion toi
mivaltaisen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen, joka asettaa
tämän puskurin, on ilmoitettava siitä aina komissiolle ja odotet
tava komission lausuntoa ennen kyseisten toimenpiteiden tote
uttamista.

f) järjestelmäriskipuskurikanta, jonka kyseinen jäsenvaltio ha
luaa asettaa.
12.
Ennen kuin asetetaan tai asetetaan uudelleen yli 3 pro
sentin järjestelmäriskipuskurikanta, toimivaltaisen viranomaisen
tai nimetyn viranomaisen on ilmoitettava siitä komissiolle,
EJRK:lle, EPV:lle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille
ja nimetyille viranomaisille. Jos puskuria sovelletaan kolmansissa
maissa sijaitseviin vastuisiin, toimivaltaisen viranomaisen tai ni
metyn viranomaisen on ilmoitettava asiasta myös kyseisten kol
mansien maiden valvontaviranomaisille. Tässä ilmoituksessa on
esitettävä yksityiskohtaisesti
a) järjestelmäriski tai makrotason vakavaraisuusriski jäsenvalti
ossa;
b) syyt, miksi järjestelmäriskin tai makrotason vakavaraisuusris
kin laajuus aiheuttaa kansallisella tasolla rahoitusjärjestelmän
vakaudelle uhkan, jolla voidaan perustella järjestelmäriskipus
kurikanta;
c) perustelut sille, miksi järjestelmäriskipuskurin katsotaan to
dennäköisesti olevan tehokas ja oikeasuhteinen riskin lieven
tämiseksi;
d) arvio järjestelmäriskipuskurin todennäköisistä myönteisistä ja
kielteisistä vaikutuksista sisämarkkinoihin jäsenvaltion saa
tavilla olevien tietojen pohjalta;
e) perustelut sille, miksi yksikään tässä direktiivissä tai asetuk
sessa (EU) N:o 575/2013 säädetty nykyinen toimenpide mai
nitun asetuksen 458 ja 459 artiklaa lukuun ottamatta ei
yksinään tai yhdistettynä muihin riitä poistamaan havaittua
makrotason vakavaraisuusriskiä tai järjestelmäriskiä, ottaen
huomioon näiden toimenpiteiden suhteellinen tehokkuus;
f) järjestelmäriskipuskurikanta, jonka kyseinen jäsenvaltio ha
luaa asettaa.
13.
Toimivaltainen viranomainen tai nimetty viranomainen
voi 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asettaa tai asettaa uu
delleen järjestelmäriskipuskurikannan, jota sovelletaan asian
omaisessa jäsenvaltiossa sijaitseviin vastuisiin ja jota voidaan
soveltaa myös kolmansissa maissa sijaitseviin vastuisiin yhteensä

Jos komissio antaa kielteisen lausunnon, sen jäsenvaltion toimi
valtaisen viranomaisen tai nimetyn viranomaisen, joka asettaa
tämän puskurin, on noudatettava tätä lausuntoa tai perusteltava,
miksi se ei tee niin.

Jos yksi rahoitusalan osa-alue on tytäryritys, jonka emoyritys on
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, toimivaltaisen viranomaisen
tai nimetyn viranomaisen on ilmoitettava asiasta kyseisten jä
senvaltioiden viranomaisille, komissiolle ja EJRK:lle. Komissio ja
EJRK antavat kuukauden kuluessa ilmoituksesta suosituksen tä
män kohdan mukaisesti toteutettavista toimenpiteistä. Jos viran
omaiset ovat eri mieltä ja jos sekä komissio että EJRK antavat
kielteisen suosituksen, toimivaltainen viranomainen tai nimetty
viranomainen voi viedä asian EPV:n käsiteltäväksi ja pyytää sen
apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.
Päätöstä näitä vastuita koskevan puskurin asettamisesta lykätään
siihen saakka, kunnes EPV on tehnyt päätöksensä.

15.
EJRK antaa kuukauden kuluessa 12 kohdassa tarkoite
tusta ilmoituksesta komissiolle lausunnon siitä, katsotaanko jär
jestelmäriskipuskuri asianmukaiseksi. EPV voi myös antaa ko
missiolle lausuntonsa puskurista asetuksen (EU) N:o 1093/2010
34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Komissio voi, ottaen huomioon mahdolliset EJRK:n ja EPV:n
arviot ja jos se on todennut, että järjestelmäriskipuskuri ei ai
heuta suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden
tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai
osittain muodostamalla tai luomalla esteen sisämarkkinoiden
moitteettomalle toiminnalle, hyväksyä kahden kuukauden kulu
essa ilmoituksesta täytäntöönpanosäädöksen, jolla toimivaltai
nen viranomainen tai nimetty viranomainen valtuutetaan hyväk
symään ehdotettu toimenpide.

16.
Kunkin toimivaltaisen viranomaisen tai nimetyn viran
omaisen on ilmoitettava järjestelmäriskipuskurin asettamisesta
julkaisemalla ilmoitus asianmukaisella verkkosivustolla. Ilmoi
tuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) järjestelmäriskipuskurikanta;
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b) laitokset, joihin järjestelmäriskipuskuria sovelletaan;
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(EU) N:o 1092/2010 16 artiklan mukaisen suosituksen yhdelle
tai useammalle jäsenvaltiolle, jotka voivat hyväksyä virallisesti
järjestelmäriskipuskurikannan.

c) perustelu järjestelmäriskipuskurille;
II jakso
d) päivä, josta alkaen laitosten on sovellettava järjestelmäriski
puskurin asettamista tai uudelleen asettamista; ja

Vastasyklisten pääomapuskureiden
asettaminen ja laskeminen
135 artikla

e) niiden maiden nimet, joissa niissä sijaitsevat vastuut on vi
rallisesti hyväksytty järjestelmäriskipuskurissa.
Jos c alakohdassa tarkoitetun tiedon julkistaminen voisi heiken
tää rahoitusjärjestelmän vakautta, c alakohdan mukaisia tietoja
ei saa sisällyttää ilmoitukseen.

EJRK:n ohjeet vastasyklisten puskurikantojen asettamisesta
1.
EJRK voi asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan mu
kaisilla suosituksilla antaa jäsenvaltioiden 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti nimeämille viranomaisille vastasyklisten puskurikan
tojen asettamista koskevia ohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:

17.
Jos laitos ei täytä tämän artiklan 1 kohdan mukaista
vaatimusta kokonaan, sille on asetettava 141 artiklan 2 ja 3
kohdassa vahvistettuja, voitonjakoja koskevia rajoituksia.

a) periaatteet, joiden tavoitteena on ohjeistaa nimettyjä viran
omaisia näiden arvioidessa, mikä olisi asianmukainen vasta
syklinen puskurikanta, sekä varmistaa, että viranomaiset
omaksuvat moitteettoman lähestymistavan merkityksellisiin
makrotalouden sykleihin, ja edistää moitteetonta ja johdon
mukaista päätöksentekoa jäsenvaltioissa;

Jos näiden voitonjakoa koskevien rajoitusten soveltaminen ei
paranna riittävästi laitoksen ydinpääoman (CET1) tilannetta asi
aan liittyvä järjestelmäriski huomioon ottaen, toimivaltaiset vi
ranomaiset voivat toteuttaa lisätoimenpiteitä 64 artiklan mukai
sesti.

b) yleiset ohjeet siitä,

18.
Jäsenvaltiot voivat soveltaa puskuria kaikkiin vastuisiin
11 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen. Kun toimivaltainen
viranomainen tai nimetty viranomainen päättää asettaa enintään
3 prosentin puskurin muissa jäsenvaltioissa olevien vastuiden
perusteella, puskuri on asetettava samalle tasolle kaikkien unio
nissa sijaitsevien vastuiden osalta.
134 artikla
Järjestelmäriskipuskurikannan virallinen hyväksyminen
1.
Muut jäsenvaltiot voivat hyväksyä virallisesti 133 artiklan
mukaisesti asetetun järjestelmäriskipuskurikannan ja soveltaa
tätä puskurikantaa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten
niihin vastuisiin, jotka sijaitsevat tämän puskurikannan asetta
neessa jäsenvaltiossa.
2.
Jos jäsenvaltiot hyväksyvät virallisesti järjestelmäriskipus
kurikannan jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten osalta,
niiden on ilmoitettava tästä komissiolle, EJRK:lle, EPV:lle ja ky
seisen järjestelmäriskipuskurikannan asettaneelle jäsenvaltiolle.
3.
Päättäessään järjestelmäriskipuskurikannan virallisesta hy
väksymisestä jäsenvaltion on otettava huomioon tämän puskuri
kannan asettaneen jäsenvaltion esittämät tiedot 133 artiklan 11,
12 ja 13 kohdan mukaisesti.
4.
Jäsenvaltio, joka asettaa järjestelmäriskipuskurikannan
133 artiklan mukaisesti, voi pyytää ERJK:aa antamaan asetuksen

i) miten mitataan ja lasketaan poikkeama luotot/bruttokan
santuote (BKT) -suhteiden pitkäaikaisista trendeistä,

ii) miten lasketaan 136 artiklan 2 kohdassa edellytetyt pus
kuriohjeet;

c) ohjeet muuttujista, jotka osoittavat koko järjestelmän laajui
sen, luotonannon liiallisen kasvun kausiin liittyvän riskin
kehittymisen rahoitusjärjestelmään, erityisesti merkitykselli
sen luotot/BKT-suhteen ja sen poikkeamisen pitkäaikaisesta
trendistä, sekä muista merkityksellisistä tekijöistä, jotka ni
mettyjen viranomaisten olisi otettava huomioon 136 artiklan
mukaista asiaankuuluvaa vastasyklistä puskurikantaa koske
vissa päätöksissään, mukaan luettuna talouskehityksen käsit
tely talouden eri aloilla;

d) ohjeet muuttujista, myös laadullisista kriteereistä, jotka osoit
tavat, että puskuria olisi ylläpidettävä tai pienennettävä tai se
olisi purettava kokonaan.

2.
Kun EJRK antaa 1 kohdan mukaisen suosituksen, sen on
otettava asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden väliset erot ja
erityisesti niiden jäsenvaltioiden erityispiirteet, joilla on pieni ja
avoin talous.

3.
Annettuaan 1 kohdan mukaisen suosituksen EJRK arvioi ja
tarvittaessa päivittää sitä tämän direktiivin mukaisesta puskurien
asettamisesta saatujen kokemusten tai kansainvälisellä tasolla
sovittujen käytäntöjen kehityksen perusteella.
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136 artikla
Vastasyklisten puskurikantojen asettaminen
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tai elin,
jäljempänä 'nimetty viranomainen', joka vastaa vastasyklisen
puskurikannan asettamisesta kyseistä jäsenvaltiota varten.

2.
Kunkin nimetyn viranomaisen on laskettava jokaista nel
jännesvuotta varten puskuriohje, jota se voi käyttää vertailuarvo
naan vastasyklisen puskurikannan asettamisessa 3 kohdan mu
kaisesti. Puskuriohjeesta on näyttävä selkeällä tavalla luottosykli
ja liiallisesta luottomäärien kasvusta johtuvat riskit jäsenvaltios
sa, ja siinä on otettava asianmukaisesti huomioon jäsenvaltion
talouden erityispiirteet. Puskuriohjeen on perustuttava luo
tot/BKT-suhteen poikkeamaan sen pitkäaikaisesta trendistä, ja
siinä on otettava huomioon muun muassa

a) luottomäärien kasvua kyseisellä lainkäyttöalueella osoittava
indikaattori ja erityisesti indikaattori, joka osoittaa muutokset
kyseisessä jäsenvaltiossa myönnettyjen luottomäärien suh
teessa BKT:hen;
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5.
Kun nimetty viranomainen asettaa vastasyklisen puskuri
kannan ensimmäisen kerran nollaa suuremmaksi tai sen jälkeen
korottaa voimassa olevaa vastasyklistä puskurikantaa, sen on
myös määrättävä päivämäärä, josta alkaen laitosten on sovellet
tava korotettua puskurikantaa laskeakseen laitoskohtaisen vasta
syklisen pääomapuskurinsa. Kyseinen päivämäärä saa olla enin
tään 12 kuukautta siitä päivämäärästä, jolloin korotettu puskuri
kanta on ilmoitettu 7 kohdan mukaisesti. Jos päivämäärä on
aiemmin kuin 12 kuukautta korotetun puskurikannan ilmoitta
misesta, soveltamiselle määrätty lyhyempi määräaika on perus
teltava poikkeuksellisilla olosuhteilla.

6.
Kun nimetty viranomainen alentaa voimassa olevaa vasta
syklistä puskurikantaa riippumatta siitä, alennetaanko se nol
laan, kyseisen viranomaisen on määrättävä myös ohjeellinen
ajanjakso, jonka kuluessa puskurikannan korotus ei ole odotet
tavissa. Ohjeellinen ajanjakso ei kuitenkaan sido nimettyä viran
omaista.

7.
Kunkin nimetyn viranomaisen on ilmoitettava neljännes
vuosittain asetettava vastasyklinen puskurikanta verkkosivustol
laan. Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) sovellettava vastasyklinen puskurikanta;
b) voimassa olevat 135 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukai
set EJRK:n ohjeet.

3.
Kunkin nimetyn viranomaisen on neljännesvuosittain ar
vioitava ja asetettava vastasyklinen puskurikanta omaa jäsenval
tiotaan varten ja otettava tässä huomioon

b) merkityksellinen luotot/BKT-suhde ja sen poikkeama pitkä
aikaisesta trendistä;

c) 2 kohdan mukaisesti laskettu puskuriohje;

d) kyseisen puskurikannan perustelu;
a) 2 kohdan mukaisesti laskettu puskuriohje;

b) voimassa olevat 135 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdan
mukaiset EJRK:n ohjeet ja mahdolliset EJRK:n suositukset
puskurikannan asettamisesta;

c) muut muuttujat, joita nimetty viranomainen pitää merkityk
sellisinä syklisen järjestelmäriskin poistamiseksi.

4.
Vastasyklisen puskurikannan, joka ilmaistaan prosenttio
suutena asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta niiden laitosten kokonaisriskin määrästä,
joilla on luottovastuita kyseisessä jäsenvaltiossa, on oltava 0–2,5
prosenttia kalibroituna 0,25 prosenttiyksikön tai 0,25 prosent
tiyksikön kerrannaisten asteikolla. Nimetty viranomainen voi,
jos se on aiheellista 3 kohdassa säädettyjen seikkojen perusteella,
asettaa vastasyklisen puskurikannan suuremmaksi kuin 2,5 pro
senttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä tämän direktiivin
140 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.

e) jos puskurikantaa korotetaan, päivämäärä, josta alkaen laitos
ten on sovellettava kyseistä korotettua puskurikantaa laske
akseen laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurinsa;

f) jos e alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on aiemmin kuin
12 kuukautta tämän kohdan mukaisen ilmoituksen päivä
määrän jälkeen, viittaus poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joiden
vuoksi soveltamiselle asetettua määräaikaa on lyhennetty;

g) jos puskurikantaa alennetaan, ohjeellinen ajanjakso, jonka
kuluessa puskurikannan korotusta ei ole odotettavissa, sekä
kyseisen ajanjakson perustelu.

Nimettyjen viranomaisten on toteutettava kaikki kohtuulliset
toimenpiteet koordinoidakseen ilmoituksen ajoituksen.

Nimettyjen viranomaisten on ilmoitettava EJRK:lle kukin vasta
syklisen puskurikannan neljännesvuosittainen asettaminen ja
a–g alakohdassa edellytetyt tiedot. EJRK julkistaa kaikki ilmoite
tut puskurikannat ja niihin liittyvät tiedot verkkosivustollaan.
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137 artikla
Yli 2,5 prosentin suuruisten vastasyklisten puskurikantojen
virallinen hyväksyminen
1.
Jos nimetty viranomainen on 136 artiklan 4 kohdan mu
kaisesti asettanut tai kolmannen maan asianomainen viranomai
nen on asettanut vastasyklisen puskurikannan, joka on yli 2,5
prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä, muut nimetyt
viranomaiset voivat hyväksyä virallisesti kyseisen puskurikan
nan, jotta jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet laitokset voivat sen
perusteella laskea laitoskohtaiset vastasykliset pääomapuskurin
sa.

2.
Jos nimetty viranomainen tämän artiklan 1 kohdan mu
kaisesti hyväksyy virallisesti puskurikannan, joka on yli 2,5 pro
senttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä, sen on ilmoitet
tava kyseisestä hyväksymisestä julkistamalla se verkkosivustol
laan. Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) sovellettava vastasyklinen puskurikanta;

b) jäsenvaltiot tai kolmannet maat, joihin sitä sovelletaan;

c) jos puskurikantaa korotetaan, päivämäärä, josta alkaen nime
tyn viranomaisen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitos
ten on sovellettava kyseistä korotettua puskurikantaa laske
akseen laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurinsa;

d) jos c alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on aiemmin kuin
12 kuukautta tämän kohdan mukaisen ilmoituksen päivä
määrän jälkeen, viittaus poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joiden
vuoksi soveltamiselle asetettua määräaikaa on lyhennetty.

138 artikla

27.6.2013

kasvuun kyseisessä maassa, tai nimetty viranomainen ilmoit
taa EJRK:lle katsovansa, että puskurikanta on riittämätön tä
hän tarkoitukseen.

139 artikla
Nimettyjen viranomaisten päätös kolmansien maiden
vastasyklisistä puskurikannoista
1.
Tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko EJRK an
tanut nimetyille viranomaisille 138 artiklassa tarkoitetun suosi
tuksen.

2.
Nimetyt viranomaiset voivat 138 artiklan a alakohdassa
mainituissa olosuhteissa asettaa vastasyklisen puskurikannan,
jota jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten on sovellettava
laskeakseen laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurinsa.

3.
Jos kolmannen maan asianomainen viranomainen on aset
tanut ja julkistanut vastasyklisen puskurikannan kolmatta maata
varten, nimetty viranomainen voi asettaa kyseistä kolmatta
maata varten eri puskurikannan, jonka perusteella jäsenvaltiossa
toimiluvan saaneiden laitosten on laskettava laitoskohtaiset vas
tasykliset pääomapuskurinsa, jos nimetty viranomainen perus
tellusti katsoo, että kolmannen maan asianomaisen viranomai
sen asettama puskurikanta ei riitä suojaamaan kyseisiä laitoksia
asianmukaisesti riskeiltä, joita liittyy luotonannon liialliseen kas
vuun kyseisessä maassa.

Käyttäessään ensimmäisen alakohdan mukaisia valtuuksia ni
metty viranomainen ei saa asettaa alhaisempaa vastasyklistä pus
kurikantaa kuin asianomainen kolmannen maan viranomainen
on asettanut, paitsi jos jälkimmäisen viranomaisen asettama
puskurikanta ylittää 2,5 prosenttia asetuksen (EU) N:o
575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta sellaisten
laitosten kokonaisriskin määrästä, joilla on luottoriskejä kysei
sessä kolmannessa maassa.

EJRK:n suositus kolmansien maiden vastasyklisistä
puskurikannoista
EJRK voi asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16 artiklan mukaisesti
antaa nimetyille viranomaisille suosituksen asianmukaisen vasta
syklisen puskurikannan soveltamisesta kolmannelta maalta ole
viin saamisiin, jos

a) kolmannen maan asianomainen viranomainen, jäljempänä
'kolmannen maan asianomainen viranomainen', ei ole aset
tanut eikä julkistanut vastasyklistä puskurikantaa sellaista
kolmatta maata varten, josta aiheutuu luottoriskejä yhdelle
tai useammalle unionin laitokselle;

b) EJRK katsoo, että kolmannen maan asianomaisen viranomai
sen kolmatta maata varten vahvistama ja julkistama vasta
syklinen puskurikanta ei riitä suojaamaan unionin laitoksia
asianmukaisesti riskeiltä, joita liittyy luotonannon liialliseen

Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi kolmansien maiden pusku
rien asettamisen osalta EJRK voi antaa suosituksia tällaisesta
asettamisesta.

4.
Jos nimetty viranomainen asettaa 2 tai 3 kohdan nojalla
kolmatta maata varten vastasyklisen puskurikannan, joka nostaa
voimassa olevaa sovellettavaa vastasyklistä puskurikantaa, nime
tyn viranomaisen on määrättävä päivämäärä, josta alkaen jäsen
valtiossa toimiluvan saaneiden laitosten on sovellettava kyseistä
puskurikantaa laskeakseen laitoskohtaisen vastasyklisen pää
omapuskurinsa. Tämä päivämäärä saa olla enintään 12 kuu
kautta siitä päivämäärästä, jona puskurikanta on ilmoitettu 5
kohdan mukaisesti. Jos päivämäärä on aiemmin kuin 12 kuu
kautta puskurikannan ilmoittamisesta, soveltamiselle määrätty
lyhyempi määräaika on perusteltava poikkeuksellisilla olosuh
teilla.
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5.
Nimettyjen viranomaisten on julkistettava kaikki kolman
sille maille 2 tai 3 kohdan nojalla asetetut vastasykliset pusku
rikannat verkkosivustoillaan ilmoittaen seuraavat tiedot:

a) vastasyklinen puskurikanta ja kolmas maa, johon sitä sovel
letaan;

b) kyseisen puskurikannan perustelu;

c) jos puskurikanta asetetaan ensimmäisen kerran nollaa suu
remmaksi tai sitä korotetaan, päivämäärä, josta alkaen laitos
ten on sovellettava kyseistä korotettua puskurikantaa laske
akseen laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurinsa;

d) jos c alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on aiemmin kuin
12 kuukautta sen päivämäärän jälkeen, jona puskurikannan
vahvistaminen julkistetaan tämän kohdan mukaisesti, viittaus
poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joiden vuoksi soveltamiselle
asetettua määräaikaa on lyhennetty.

140 artikla
Laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen
laskeminen
1.
Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta on nii
den vastasyklisten puskurikantojen painotettu keskiarvo, joita
sovelletaan lainkäyttöalueilla, joilla laitoksen merkitykselliset
luottoriskit sijaitsevat, tai joita sovelletaan tätä artiklaa sovellet
taessa 139 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset, laskeakseen en
simmäisessä alakohdassa tarkoitetun painotetun keskiarvon, so
veltavat kuhunkin sovellettavaan vastasykliseen puskurikantaan
asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II ja IV osaston
mukaisesti määritettyjä luottoriskin yhteenlaskettuja omien va
rojen vaatimuksia, jotka liittyvät merkityksellisiin luottoriskeihin
kyseisellä alueella ja jotka on jaettu laitosta koskevilla luottoris
kin yhteenlasketuilla omien varojen vaatimuksilla, jotka liittyvät
sen kaikkiin merkityksellisiin luottoriskeihin.
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b) toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten on so
vellettava vastasyklistä puskurikantaa, joka on 2,5 prosenttia
kokonaisriskin määrästä, jos sen jäsenvaltion nimetty viran
omainen, jossa ne ovat saaneet toimiluvan, ei ole virallisesti
hyväksynyt yli 2,5 prosentin suuruista puskurikantaa 137 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti;

c) toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten on so
vellettava jäsenvaltion A nimetyn viranomaisen vahvistamaa
vastasyklistä puskurikantaa, jos sen jäsenvaltion nimetty vi
ranomainen, jossa ne ovat saaneet toimiluvan, on hyväksynyt
virallisesti puskurikannan 137 artiklan mukaisesti.

3.
Jos kolmannen maan asianomaisen viranomaisen kolmatta
maata varten asettama vastasyklinen puskurikanta on yli 2,5
prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan
mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä, jäsenvaltioiden
on varmistettava, että seuraavia puskurikantoja sovelletaan mer
kityksellisiin luottovastuisiin, jotka sijaitsevat kyseisessä kolman
nessa maassa, suoritettaessa 1 kohdassa edellytettyä laskentaa ja
tarvittaessa myös laskettaessa kyseistä laitosta vastaavaa osaa
konsernin pääomasta:

a) laitosten on sovellettava vastasyklistä puskurikantaa, joka on
2,5 prosenttia kokonaisriskin määrästä, jos sen jäsenvaltion
nimetty viranomainen, jossa ne ovat saaneet toimiluvan, ei
ole hyväksynyt virallisesti yli 2,5 prosentin suuruista puskuri
kantaa 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b) laitosten on sovellettava kolmannen maan asianomaisen vi
ranomaisen asettamaa vastasyklistä puskurikantaa, jos sen
jäsenvaltion nimetty viranomainen, jossa ne ovat saaneet
toimiluvan, on hyväksynyt virallisesti puskurikannan 137 ar
tiklan mukaisesti.

4.
Merkityksellisiin luottovastuisiin kuuluvat kaikki ne vas
tuuryhmät, joita ei ole tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 575/2013
112 artiklan a–f alakohdassa ja joita koskevat seuraavat vaa
timukset:

a) luottoriskin kattamiseen tarvittavia omien varojen vaatimuk
set mainitun asetuksen kolmannen osan II osaston mukai
sesti;

2.
Jos nimetty viranomainen asettaa 136 artiklan 4 kohdan
nojalla vastasyklisen puskurikannan, joka on yli 2,5 prosenttia
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti
lasketusta kokonaisriskin määrästä, jäsenvaltioiden on varmistet
tava, että seuraavia puskurikantoja sovelletaan merkityksellisiin
luottovastuisiin, jotka sijaitsevat kyseisen nimetyn viranomaisen
jäsenvaltiossa, jäljempänä 'jäsenvaltio A', suoritettaessa 1 koh
dassa edellytettyä laskentaa ja tarvittaessa myös laskettaessa ky
seistä laitosta vastaavaa osaa konsernin pääomasta:

b) jos vastuu sisältyy kaupankäyntivarastoon, erityisriskin katta
miseen tarvittavia omien varojen vaatimukset mainitun ase
tuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti, tai
maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymisriskin kat
tamiseen tarvittavia omien varojen vaatimukset mainitun ase
tuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaisesti;

a) jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden laitosten on sovellettava
kyseistä puskurikantaa, joka on yli 2,5 prosenttia kokonais
riskin määrästä;

c) jos vastuu on arvopaperistettu, omien varojen vaatimukset
mainitun asetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mu
kaisesti.
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III jakso

5.
Laitosten on yksilöitävä merkityksellisen luottovastuun
maantieteellinen sijainti 7 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknis
ten sääntelystandardien mukaisesti.

Pääoman ylläpitämistoimenpiteet
141 artikla
Voitonjakoja koskevat rajoitukset

6.

Edellä 1 kohdassa edellytettyä laskentaa varten

a) jäsenvaltiota koskevaa vastasyklistä puskurikantaa on sovel
lettava 136 artiklan 7 kohdan e alakohdan tai 137 artiklan 2
kohdan c alakohdan mukaisesti julkistetuissa tiedoissa ilmoi
tetusta päivämäärästä alkaen, jos kyseisellä päätöksellä on
puskurikantaa korottava vaikutus;

b) jollei c alakohdasta muuta johdu, kolmatta maata koskevaa
vastasyklistä puskurikantaa on sovellettava 12 kuukauden
kuluttua päivämäärästä, jona kolmannen maan asianomainen
viranomainen on ilmoittanut puskurikannan muutoksesta,
riippumatta siitä, vaatiiko kyseinen viranomainen kyseiseen
kolmanteen maahan sijoittautuneita laitoksia soveltamaan
muutosta lyhyemmän ajanjakson kuluessa, jos kyseisellä pää
töksellä on puskurikantaa korottava vaikutus;

1.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä laitoksia, jotka täyttävät yh
teenlasketun puskurivaatimuksen, suorittamasta sellaista ydin
pääomaan (CET1) liittyvää voitonjakoa, että niiden ydinpääoma
(CET1) vähenisi tasolle, jolla yhdistetty puskurivaatimus ei enää
täyty.
2.
Jäsenvaltioiden on vaadittava laitoksia, jotka eivät täytä
yhteenlaskettua puskurivaatimusta, laskemaan jakokelpoinen
enimmäismäärä (Maximum Distributable Amount, MDA) 4
kohdan mukaisesti ja ilmoittamaan tämä laskettu jakokelpoinen
enimmäismäärä toimivaltaiselle viranomaiselle.
Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on kiellet
tävä tällaisia laitoksia ennen jakokelpoisen enimmäismäärän las
kemista
a) suorittamasta ydinpääomaan (CET1) liittyvää voitonjakoa;

c) jos laitoksen kotijäsenvaltion nimetty viranomainen asettaa
kolmatta maata koskevan vastasyklisen puskurikannan
139 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla tai hyväksyy virallisesti
kolmatta maata koskevan vastasyklisen puskurikannan
137 artiklan nojalla, kyseistä puskurikantaa on sovellettava
139 artiklan 5 kohdan c alakohdan tai 137 artiklan 2 koh
dan c alakohdan mukaisesti julkistetuissa tiedoissa ilmoite
tusta päivämäärästä alkaen, jos kyseisellä päätöksellä on pus
kurikantaa korottava vaikutus;

d) vastasyklistä puskurikantaa on sovellettava välittömästi, jos
kyseisellä päätöksellä on puskurikantaa alentava vaikutus.

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa kolmatta maata koske
van vastasyklisen puskurikannan muutos katsotaan ilmoitetuksi
päivänä, jona kolmannen maan asianomainen viranomainen jul
kistaa sen sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

7.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa
esitetään menetelmä, jolla määritetään 5 kohdassa tarkoitettu
merkityksellisten luottovastuiden maantieteellinen sijainti.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset
sääntelystandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

b) luomasta velvoitetta maksaa muuttuvia palkkioita tai lisäelä
ke-etuuksia tai maksamasta muuttuvia palkkioita, jos maksu
velvoite on luotu aikana, jona laitos ei ole täyttänyt yhteen
laskettuja puskurivaatimuksia;
c) suorittamasta ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) kuuluviin
instrumentteihin liittyviä maksuja.
3.
Jos laitos ei täytä tai ylitä yhteenlaskettua puskurivaatimus
taan, jäsenvaltioiden on kiellettävä sitä jakamasta 2 kohdan a, c
ja c alakohdassa tarkoitetuilla toimilla suurempaa määrää kuin 4
kohdan mukaisesti laskettu jakokelpoinen enimmäismäärä.
4.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että laitokset laskevat ja
kokelpoisen enimmäismäärän kertomalla 5 kohdan mukaisesti
lasketun summan 6 kohdan mukaisesti määritetyllä tekijällä.
Jakokelpoista enimmäismäärää on vähennettävä 2 kohdan toi
sen alakohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetuilla toimilla.
5.
Summa, joka kerrotaan 4 kohdan mukaisesti, muodostuu
seuraavista:
a) kesken tilikauden kertyneet voitot, jotka eivät sisälly ydin
pääomaan (CET1) asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan
2 kohdan nojalla ja jotka ovat syntyneet uusimman voiton
jakoa koskevan päätöksen tai jonkin tämän artiklan 2 koh
dan toisen alakohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun toi
men jälkeen;
sekä
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b) tilikauden päätteeksi kertyneet voitot, jotka eivät sisälly ydin
pääomaan (CET1) asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan
2 kohdan nojalla ja jotka ovat syntyneet uusimman voiton
jakoa koskevan päätöksen tai jonkin tämän artiklan 2 koh
dan toisen alakohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun toi
men jälkeen;

miinus

c) määrät, jotka olisi maksettava veroina, jos tämän kohdan a ja
b alakohdassa tarkoitetut erät säilytettäisiin.

6.

Kvartiilin alaraja ¼
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Yhteenlaskettu puskurivaatimus
Ü ðQn –1Þ
4

Kvartiilin yläraja ¼

Yhteenlaskettu puskurivaatimus
Ü Qn
4

"Qn" ilmoittaa kyseisen kvartiilin järjestysluvun.
7.
Tällä artiklalla asetettuja rajoituksia sovelletaan ainoastaan
sellaisiin maksuihin, jotka johtavat ydinpääoman (CET1) tai voit
tojen vähenemiseen, ja ainoastaan silloin, kun maksun keskeyt
täminen tai maksamatta jättäminen ei merkitse maksulaimin
lyöntiä tai ei muodosta edellytystä laitokseen sovellettavan mak
sukyvyttömyysjärjestelmän mukaisen menettelyn käynnistämi
selle.

Tekijä on määritettävä seuraavasti:

a) jos laitoksen ylläpitämä ydinpääoma (CET1), jota ei käytetä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c ala
kohdan mukaisen omien varojen vaatimuksen täyttämiseen,
on, kun se ilmaistaan prosenttiosuutena mainitun asetuksen
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin
määrästä, yhteenlasketun puskurivaatimuksen ensimmäisessä
(eli alimmassa) kvartiilissa, tekijä on 0;

8.
Jos laitos ei täytä yhteenlaskettua puskurivaatimusta ja
aikoo jakaa jakokelpoisia voittojaan tai toteuttaa 2 kohdan toi
sen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetun toimen, sen on
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava
sille seuraavat tiedot:
a) laitoksen säilyttämän pääoman määrä seuraavasti jaoteltuna:
i) ydinpääoma (CET1),

b) jos laitoksen ylläpitämä ydinpääoma (CET1), jota ei käytetä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c ala
kohdan mukaisen omien varojen vaatimuksen täyttämiseen,
on, kun se ilmaistaan prosenttiosuutena mainitun asetuksen
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin
määrästä, yhteenlasketun puskurivaatimuksen toisessa kvar
tiilissa, tekijä on 0,2;

ii) ensisijainen lisäpääoma (AT1),
iii) toissijainen pääoma (T2);
b) kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot;

c) jos laitoksen ylläpitämä ydinpääoma (CET1), jota ei käytetä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c ala
kohdan mukaisen omien varojen vaatimuksen täyttämiseen,
on, kun se ilmaistaan prosenttiosuutena mainitun asetuksen
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin
määrästä, yhteenlasketun puskurivaatimuksen kolmannessa
kvartiilissa, tekijä on 0,4;

c) 4 kohdan mukaisesti laskettu jakokelpoinen enimmäismäärä;
d) niiden jakokelpoisten voittojen määrä, jotka laitos aikoo ja
kaa, seuraavasti jaoteltuina:
i) osingonjaot;

d) jos laitoksen ylläpitämä ydinpääoma (CET1), jota ei käytetä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan c ala
kohdan mukaisen omien varojen vaatimuksen täyttämiseen,
on, kun se ilmaistaan prosenttiosuutena mainitun asetuksen
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin
määrästä, yhteenlasketun puskurivaatimuksen neljännessä
(eli ylimmässä) kvartiilissa, tekijä on 0,6;

Yhteenlasketun puskurivaatimuksen kunkin kvartiilin ala- ja ylä
raja lasketaan seuraavasti:

ii) osakkeiden takaisinostot;
iii) ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) kuuluviin instrumenttei
hin liittyvät maksut;
iv) muuttuvien palkkioiden tai lisäeläke-etuuksien maksami
nen joko luomalla uusi maksuvelvoite tai suorittamalla
sellaisen maksuvelvoitteen mukainen maksu, joka on
luotu aikana, jona laitos ei ole täyttänyt yhteenlaskettuja
puskurivaatimuksiaan.
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9.
Laitosten on pidettävä yllä järjestelyjä sen varmistamiseksi,
että jakokelpoisten voittojen määrä ja jakokelpoinen enimmäis
määrä lasketaan tarkasti, ja niiden on pyydettäessä kyettävä
osoittamaan laskennan tarkkuus toimivaltaiselle viranomaiselle.

10.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa ydinpääomaan
(CET1) liittyvään voitonjakoon kuuluvat seuraavat:

a) käteisosinkojen maksaminen;
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d) muut tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeel
lisina 3 kohdassa edellytetyn arvioinnin suorittamiseksi.

3.
Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava pääoman yllä
pitämissuunnitelma ja hyväksyttävä se ainoastaan, jos se katsoo,
että laitos voi toteutetun suunnitelman avulla kohtuullisen to
dennäköisesti säilyttää tai hankkia riittävästi pääomaa täyttääk
seen yhteenlasketut puskurivaatimuksensa toimivaltaisen viran
omaisen asianmukaiseksi katsoman määräajan kuluessa.

b) kokonaan tai osittain maksettujen ilmaisosakkeiden tai mui
den asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen pääomainstrumenttien jakaminen;

4.
Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy pääoman yl
läpitämissuunnitelmaa 3 kohdan mukaisesti, sen on määrättävä
jompikumpi tai molemmat seuraavista:

c) laitosten lunastamat tai ostamat omat osakkeet tai muut
mainitun asetuksen 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tar
koitetut pääomainstrumentit;

a) sen on vaadittava laitosta lisäämään omia varojaan mää
rätyille tasoille asetettujen määräaikojen kuluessa;

d) mainitun asetuksen 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tar
koitettujen instrumenttien yhteydessä maksettujen määrien
takaisinmaksu;

b) sen on käytettävä 102 artiklan mukaisia valtuuksiaan mää
rätäkseen tiukempia voitonjakoja koskevia rajoituksia kuin
141 artiklassa edellytetään.

e) mainitun asetuksen 26 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa
tarkoitettujen erien jakaminen.

VIII OSASTO
TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
TIEDONANTOVELVOLLISUUS

142 artikla

143 artikla

Pääoman ylläpitämissuunnitelma

Yleiset julkistamisvaatimukset

1.
Jos laitos ei täytä yhteenlaskettua puskurivaatimustaan, sen
on laadittava pääoman ylläpitämissuunnitelma ja toimitettava se
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään viiden työpäivän ku
luttua siitä, kun laitos on todennut, ettei se täytä kyseistä vaa
timusta, ellei toimivaltainen viranomainen myönnä sille lupaa
soveltaa pidempää määräaikaa, joka voi olla enintään 10 päivää.

1.
Toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava seuraavat tie
dot:

Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tällaisia lupia ai
noastaan luottolaitoksen yksilöllisen tilanteen perusteella ja ot
taen huomioon laitoksen toiminnan laajuuden ja monimuotoi
suuden.

2.
Pääoman ylläpitämissuunnitelmassa on esitettävä seuraavat
tiedot:

a) jäsenvaltiossa annetut lait, asetukset, hallinnolliset määräyk
set ja yleisohjeet, jotka liittyvät vakavaraisuuden valvontaan;

b) unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan
käyttötapa;

c) 97 artiklan mukaisen vakavaraisuuden kokonaisarvion ja ar
vioinnin toteuttamisessa noudatetut yleiset kriteerit ja mene
telmät;

a) arviot tuotoista ja menoista sekä tase-ennuste;

b) toimenpiteet laitoksen vakavaraisuussuhteen lisäämiseksi;

c) omien varojen lisäämistä koskeva suunnitelma ja aikataulu,
joiden tavoitteena on yhteenlasketun puskurivaatimuksen
täyttäminen kokonaan;

d) koostetut tilastotiedot vakavaraisuuskehikon tärkeimpien
osien täytäntöönpanosta kussakin jäsenvaltiossa, 102 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutettujen valvontatoi
menpiteiden ja 65 artiklan mukaisesti määrättyjen hallinnol
listen seuraamusten lukumäärä ja luonne mukaan luettuina,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin VII osas
ton 1 luvun II jakson ja direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 ar
tiklan säännösten soveltamista.
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2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti julkistettavien tietojen
on mahdollistettava eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten soveltamien lähestymistapojen ja menettelyjen asian
mukainen vertaaminen. Tiedot on julkistettava yhteisessä muo
dossa ja ne on ajantasaistettava säännöllisesti. Tietojen on oltava
saatavilla yhdessä sähköisessä osoitteessa.
3.
EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnok
set, joissa määritetään 1 kohdassa lueteltujen tietojen muoto,
rakenne, sisällysluettelo ja vuotuinen julkistamisajankohta.
EPV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
144 artikla
Erityiset julkistamisvaatimukset
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 viidennen osan soveltami
seksi toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava seuraavat
tiedot:
a) asetuksen (EU) N:o 575/2013 405–409 artiklan noudattami
sen tarkastamista varten hyväksytyt yleiset perusteet ja me
netelmät;
b) yhteenveto vakavaraisuuden kokonaisarvion tuloksista ja
vuosittain eritelty kuvaus toteutetuista toimista tapauksissa,
joissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 405–409 artiklaa ei ole
noudatettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta VII osaston 1
luvun II jakson säännösten soveltamista.
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oissa emoyrityksenä toimivien laitosten kolmannessa
maassa sijaitsevien tytäryritysten hallussa olevien omien
varojen konsolidoitu kokonaismäärä;

ii) mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetyn har
kintavallan käyttämisestä hyötyvien jäsenvaltiossa emoy
rityksenä toimivien laitosten kolmannessa maassa sijait
sevien tytäryritysten hallussa olevien omien varojen pro
sentuaalinen osuus laitoksen omien varojen konsolidoi
dusta kokonaismäärästä;

iii) mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetyn har
kintavallan käyttämisestä hyötyvien jäsenvaltiossa emoy
rityksenä toimivien laitosten kolmannessa maassa sijait
sevien tytäryritysten hallussa olevien mainitun asetuksen
92 artiklan mukaisesti vaadittujen omien varojen koko
naismäärän prosentuaalinen osuus laitoksen omien varo
jen konsolidoidusta kokonaismäärästä.

3.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdassa sää
dettyä harkintavaltaa käyttävän toimivaltaisen viranomaisen on
julkistettava seuraavat tiedot:

a) perusteet, joilla se määrittelee, että nopealle omien varojen
siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ei ole sillä hetkellä tai
ennakoitavissa olennaisia käytännöllisiä tai oikeudellisia es
teitä;

b) asetuksen (EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn
harkintavallan käyttämisestä hyötyvien emoyrityksenä toimi
vien laitosten määrä ja niiden tällaisten emoyritysten määrä,
joilla on tytäryrityksiä kolmannessa maassa;

c) jäsenvaltionsa osalta koostetusti:
2.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 6 artiklan 3 kohdassa sää
dettyä harkintavaltaa käyttävän jäsenvaltion toimivaltaisen viran
omaisen on julkistettava seuraavat tiedot:
a) perusteet, joilla se määrittelee, että nopealle omien varojen
siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ei ole sillä hetkellä tai
ennakoitavissa olennaisia käytännöllisiä tai oikeudellisia es
teitä;
b) asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklan 3 kohdassa säädetyn
harkintavallan käyttämisestä hyötyvien emoyrityksenä toimi
vien laitosten määrä ja näistä niiden laitosten määrä, joilla on
tytäryrityksiä kolmannessa maassa;
c) jäsenvaltionsa osalta koostetusti:
i) asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 artiklan 3 kohdassa sää
detyn harkintavallan käyttämisestä hyötyvien jäsenvalti

i) asetuksen (EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdassa sää
detyn harkintavallan käyttämisestä hyötyvien emoyrityk
senä toimivien laitosten kolmannessa maassa sijaitsevien
tytäryritysten hallussa olevien omien varojen kokonais
määrä;

ii) asetuksen EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdassa sää
detyn harkintavallan käyttämisestä hyötyvien emoyrityk
senä toimivien laitosten kolmannessa maassa sijaitsevien
tytäryritysten hallussa olevien omien varojen prosentuaa
linen osuus laitosten omien varojen kokonaismäärästä;

iii) asetuksen EU) N:o 575/2013 9 artiklan 1 kohdassa sää
detyn harkintavallan käyttämisestä hyötyvien emoyrityk
senä toimivien laitosten kolmannessa maassa sijaitsevien
tytäryritysten hallussa olevien mainitun asetuksen 92 ar
tiklan mukaisesti vaadittujen omien varojen prosentuaa
linen osuus laitosten omien varojen kokonaismäärästä.

L 176/418

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.6.2013

IX OSASTO

146 artikla

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA
TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

Täytäntöönpanosäädökset

145 artikla
Delegoidut säädökset
Komissiolla on valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 148 ar
tiklan mukaisesti seuraavilta osin:

a) 3 ja 128 artiklassa tarkoitettujen määritelmien selventäminen
sen varmistamiseksi, että tätä direktiiviä sovelletaan yhden
mukaisesti;

b) 3 ja 128 artiklassa tarkoitettujen määritelmien selventäminen
rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi tätä
direktiiviä sovellettaessa;

c) 3 artiklassa tarkoitetun laitoksia ja niihin liittyviä aloja kos
kevien määritelmien sanaston ja oikeudellisen muodon mu
kauttaminen myöhempiin säännöksiin;

Seuraavat toimenpiteet hyväksytään täytäntöönpanosäädöksinä
147 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä nou
dattaen:

a) 2 artiklassa olevan luettelon tekniset mukautukset;

b) 12 artiklassa ja IV osastossa säädetyn perustamispääoman
määrän muuttaminen taloudellisen ja rahoitusalan kehityksen
mukaisesti.

147 artikla
Euroopan pankkikomitea
1.
Komissiota avustaa täytäntöönpanosäädösten hyväksymi
sessä Euroopan pankkikomitea. Tämä komitea on asetuksen
(EU) N:o 182/2011 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea.

2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 5 artiklaa.
d) 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määrien mukauttami
nen Eurostatin julkaisemassa Euroopan kuluttajahintaindek
sissä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi yhden
mukaisesti ja samanaikaisesti direktiivin 2002/92/EY 4 artik
lan 7 kohdan nojalla tehtävien mukautusten kanssa;

e) 33 ja 34 artiklassa tarkoitetun ja liitteessä I olevan luettelon
sisällön laajentaminen tai luettelossa käytetyn sanaston
muuttaminen rahoitusmarkkinoiden kehityksen mukaisesti;

f) niiden alojen yksilöiminen, joilla toimivaltaisten viranomais
ten on vaihdettava 50 artiklassa tarkoitettuja tietoja;

g) 76–88 ja 98 artiklan säännösten mukauttaminen rahoitus
markkinoiden, varsinkin uusien rahoitustuotteiden kehityk
sen tai unionin oikeuden huomioon ottavissa tilinpäätöss
tandardeissa tai -vaatimuksissa tapahtuvan kehityksen huo
mioon ottamiseksi tai valvontakäytäntöjen lähentämisen
osalta;

h) 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisista julkista
misvaatimuksista poikkeaminen, jos komission mainitun
kohdan mukaisesti antamassa kertomuksessa todetaan huo
mattavia kielteisiä vaikutuksia;

i) 23 artiklan 1 kohdassa säädettyjen perusteiden mukauttami
nen tulevan kehityksen huomioon ottamiseksi ja tämän di
rektiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

148 artikla
Siirretyn toimivallan käyttäminen
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä
tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.
Siirretään komissiolle 17 päivästä heinäkuuta 2013 mää
räämättömäksi ajaksi 145 artiklassa tarkoitettu valta antaa dele
goituja säädöksiä.

3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 145 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruut
tamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädös
vallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraa
vana päivänä, jona sitä koskeva päätös on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä
päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo
voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

5.
Edellä olevan 145 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neu
vosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomai
nen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja
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neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päät
tymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kolmella kuukaudella.
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N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti."

XI OSASTO
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

149 artikla

1. LUKU

Teknisten sääntelystandardien vastustaminen

Siirtymäsäännökset sijoittautumisvapautta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta käyttävien laitosten valvonnasta

Kun komissio hyväksyy tämän direktiivin nojalla teknisen sään
telystandardin, joka on sama kuin EPV:n toimittama teknisen
sääntelystandardin luonnos, Euroopan parlamentti ja neuvosto
voivat vastustaa tätä teknistä sääntelystandardia yhden kuukau
den kuluessa ilmoituspäivästä. Euroopan parlamentin tai neu
voston aloitteesta tätä aikaa pidennetään yhdellä kuukaudella.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 13 artiklan
1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, aikaa, jona Euroopan
parlamentti tai neuvosto voivat vastustaa kyseessä olevaa tek
nistä sääntelystandardia, voidaan tarvittaessa pidentää edelleen
yhdellä kuukaudella.

X OSASTO
DIREKTIIVIN 2002/87/EY MUUTTAMINEN

150 artikla
Direktiivin 2002/87/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivin 2002/87/EY 21 a artikla seuraavasti:

151 artikla
Soveltamisala
1.
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 40, 41, 43, 49, 50 ja
51 artiklan säännösten sijaan siihen päivään saakka, jona
maksuvalmiusvaatimus tulee sovellettavaksi asetuksen (EU)
N:o 575/2013 460 artiklan nojalla annetun delegoidun säädök
sen mukaisesti.

2.
Sen varmistamiseksi, että maksuvalmiutta koskevien val
vontajärjestelmien käyttöönotto tapahtuu täysin linjassa yhden
mukaisten maksuvalmiussääntöjen kehittämisen kanssa, komis
siolle siirretään 145 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja
säädöksiä, joilla 1 kohdassa tarkoitettua määräpäivää voidaan
lykätä enintään kahdella vuodella, jos yhdenmukaisia maksuval
miussääntöjä ei vielä ole unionissa otettu käyttöön, koska kan
sainvälisistä maksuvalmiuden valvontastandardeista ei ole vielä
sovittu tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana.

152 artikla
a) kumotaan 2 kohdan a alakohta;

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3.
Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin liitteessä I
olevassa II osassa lueteltujen laskentamenetelmien johdon
mukainen soveltaminen yhdessä asetuksen (EU) N:o
575/2013 49 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/138/EY
228 artiklan 1 kohdan kanssa, Euroopan valvontaviranomai
nen laatii sekakomitean välityksellä tämän direktiivin 6 artik
lan 2 kohtaa koskevat teknisten sääntelystandardien luon
nokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin
6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Raportointivaatimukset
Tilastotarkoituksia varten vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia,
että kaikki sen alueella sivuliikkeitä pitävät luottolaitokset anta
vat määräajoin kertomuksen vastaanottavan jäsenvaltion alueella
suorittamistaan toimista tämän valtion toimivaltaisille viran
omaisille.

Täyttäessään tämän direktiivin 156 artiklassa säädettyjä velvol
lisuuksiaan vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia, että toisista jä
senvaltioista olevien luottolaitosten sivuliikkeet antavat samat
tiedot, joita tässä tarkoituksessa vaaditaan kansallisilta luottolai
toksilta.

153 artikla
Euroopan valvontaviranomainen toimittaa nämä teknisten
sääntelystandardien luonnokset komissiolle viisi kuukautta
ennen direktiivin 2009/138/EY 309 artiklan 1 kohdassa tar
koitettua soveltamispäivää.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU)

Toimenpiteet, joita kotijäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset toteuttavat vastaanottavassa jäsenvaltiossa
harjoitetun toiminnan osalta
1.
Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
toteavat, että luottolaitos, jolla on sivuliike sen alueella tai joka
tarjoaa siellä palveluja, ei noudata kyseisen jäsenvaltion tämän
direktiivin täytäntöönpanemiseksi antamaa lainsäädäntöä, joka
koskee vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten toimivaltaa,
niiden on vaadittava kyseistä luottolaitosta korjaamaan säännös
ten vastainen tilanne.
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2.
Jos kyseessä oleva luottolaitos ei ryhdy tarpeellisiin toi
menpiteisiin, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viran
omaisten on ilmoitettava siitä laitoksen kotijäsenvaltion toimi
valtaisille viranomaisille.

huomioon tekemiensä päätösten mahdollinen vaikutus rahoitus
järjestelmän vakauteen kaikissa muissa asianomaisissa jäsenval
tioissa ja erityisesti kriisitilanteissa kyseisenä ajankohtana saa
tavissa olevien tietojen perusteella.

3.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutet
tava mahdollisimman nopeasti aiheelliset toimenpiteet varmis
taakseen, että kyseinen luottolaitos korjaa säännösten vastaisen
tilanteen. Näiden toimenpiteiden luonteesta on ilmoitettava vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

156 artikla

4.
Jos luottolaitos edelleen rikkoo 1 kohdassa tarkoitettuja
vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä joko
huolimatta kotijäsenvaltion suorittamista toimenpiteistä tai siksi,
että sellaiset toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä
ei voida toteuttaa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa, vastaanottava
jäsenvaltio voi, ilmoitettuaan siitä kotijäsenvaltion toimivaltai
sille viranomaisille, toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä ehkäistäk
seen uudet säännöksiin kohdistuvat rikkomukset tai rangaistak
seen niistä ja tarvittaessa estääkseen luottolaitosta aloittamasta
uusia liiketoimia alueellaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava sii
tä, että niiden alueella voidaan antaa luottolaitoksille tiedoksi
näiden toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat.

154 artikla
Varotoimenpiteet
Ennen kuin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viran
omaiset toteuttavat 153 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, ne
voivat kiireellisessä tapauksessa toteuttaa tarpeelliset varotoimet
suojellakseen tallettajien, sijoittajien ja niiden muiden etuja, joille
palveluja tarjotaan. Toimenpiteistä on ilmoitettava ensi tilassa
komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille niissä jäsenvaltioissa,
joita asia koskee.

Komissio voi kuultuaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimival
taisia viranomaisia päättää, että kyseisen jäsenvaltion on muu
tettava toimenpiteitä tai kumottava ne.

155 artikla
Velvollisuudet

Maksuvalmiuden valvonta
Kunnes myöhempi yhteensovittaminen on toteutettu, vastaan
ottavalla jäsenvaltiolla säilyy vastuu luottolaitosten sivuliikkeiden
maksuvalmiuden valvonnasta yhteistyössä kotijäsenvaltion toi
mivaltaisten viranomaisten kanssa.

Rajoittamatta Euroopan valuuttajärjestelmän vahvistamiseksi
välttämättömiä toimenpiteitä vastaanottavalla jäsenvaltiolla säi
lyy täysi vastuu rahapolitiikkansa toteuttamisen edellyttämistä
toimenpiteistä.

Kyseisiin toimenpiteisiin ei saa sisältyä syrjivää tai rajoittavaa
kohtelua sillä perusteella, että luottolaitoksen toimilupa on
myönnetty toisessa jäsenvaltiossa.

157 artikla
Valvontaan liittyvä yhteistyö
Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joita asia
koskee, on toimittava tiiviissä yhteistyössä voidakseen valvoa
niiden laitosten toimintaa, jotka harjoittavat liiketoimintaa eri
tyisesti sivuliikkeen kautta, yhdessä tai useammassa muussa jä
senvaltiossa kuin siinä, jossa luottolaitosten pääkonttori on. Vi
ranomaisten on toimitettava toisilleen kaikki tällaisten laitosten
liikkeenjohtoa ja omistusta koskevat tiedot, jotka ovat omiaan
helpottamaan niiden valvontaa ja toimilupien myöntämistä kos
kevien edellytysten tutkimista sekä kyseisten luottolaitosten val
vontaa, erityisesti maksuvalmiuden, vakavaraisuuden, talletus
suojan, suurten riskikeskittymien rajoittamisen, hallinto- ja kir
janpitomenettelyjen ja sisäisen tarkastuksen menetelmien suh
teen.

158 artikla
Merkittävät sivuliikkeet

1.
Laitoksen vakavaraisuuden valvonta, mukaan lukien sen
33 ja 34 artiklan mukaisten toimien valvonta, on kotijäsenval
tion toimivaltaisten viranomaisten vastuulla, jollei vastuu tämän
direktiivin säännösten mukaisesti kuulu vastaanottavan jäsenval
tion toimivaltaisille viranomaisille.

1.
Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
voivat pyytää konsolidointiryhmän valvojalta, kun 112 artiklan
1 kohtaa sovelletaan, tai kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viran
omaisilta, että sellaisen muun laitoksen kuin sijoituspalveluyri
tyksen sivuliike, jota koskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013
95 artiklan säännökset, katsotaan merkittäväksi.

2.
Edellä oleva 1 kohta ei estä tämän direktiivin mukaista
konsolidoitua valvontaa.

2.
Pyynnössä on esitettävä sivuliikkeen merkittävänä pitämi
sen perusteet erityisesti seuraavilta osin:

3.
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on yleisten
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä otettava asianmukaisesti

a) ylittääkö sivuliikkeen markkinaosuus talletuksilla mitattuna 2
prosenttia vastaanottavassa jäsenvaltiossa;
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b) laitoksen toiminnan keskeyttämisen tai lopettamisen toden
näköinen vaikutus vastaanottavan jäsenvaltion systeemiseen
likviditeettiin, maksujärjestelmään ja selvitysjärjestelmään;

c) sivuliikkeen koko ja merkitys asiakasmäärällä mitattuna vas
taanottavan jäsenvaltion pankki- tai rahoitusjärjestelmässä.

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten sekä konsolidointiryhmän valvojan, kun 112 ar
tiklan 1 kohtaa sovelletaan, on kaikin tavoin pyrittävä saamaan
aikaan yhteinen päätös sivuliikkeen nimeämisestä merkittäväksi.

Jos yhteiseen päätökseen ei ole päästy kahden kuukauden kulu
essa ensimmäisen alakohdan mukaisen pyynnön vastaanottami
sesta, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on tehtävä seuraavien kahden kuukauden kuluessa oma päätök
sensä siitä, onko sivuliike merkittävä. Päätöstä tehdessään vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otet
tava huomioon konsolidointiryhmän valvojan tai kotijäsenval
tion toimivaltaisten viranomaisten mahdolliset näkökannat ja
varaumat.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista päätöksistä
on laadittava asiakirja, joka sisältää kattavat perustelut, ja se
on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, ja
asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on
pidettävä kyseisiä päätöksiä lopullisina ja sovellettava niitä.

Jonkin sivuliikkeen nimeäminen merkittäväksi ei vaikuta tämän
direktiivin mukaisiin toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.

3.
Jos sivuliikkeen merkittävyys todetaan, kotijäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vastaanottavan jä
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille 117 artiklan 1 kohdan
c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja suoritettava 112 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tehtävät yhteistyössä vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

4.
Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tietoon
tulee 114 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kriisitilanne, sen on
mahdollisimman pian varoitettava 58 artiklan 4 kohdassa ja
59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia.
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yhteiseen päätökseen pääsemistä sivuliikkeen nimeämiseksi mer
kittäväksi ja 60 artiklan mukaista yhteistyötä. Kollegion perus
tamisen ja toiminnan on perustuttava kirjallisiin järjestelmiin,
jotka kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vahvistaa
kuultuaan asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. Kotijäsenval
tion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, mitkä toimival
taiset viranomaiset osallistuvat kollegion kokoukseen tai tiettyyn
toimintaan.

6.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä
on otettava huomioon suunniteltavan tai yhteen sovitettavan
valvontatoiminnan merkitys kyseisten viranomaisten kannalta,
erityisesti mahdollinen vaikutus kyseisten jäsenvaltioiden 155 ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettuun rahoitusjärjestelmän vakauteen
ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin velvoitteisiin.

7.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitet
tava kaikille kollegion jäsenille ennalta täydelliset tiedot tällais
ten kokousten järjestämisestä, keskeisistä käsiteltävistä kysymyk
sistä sekä suunniteltavista toimista. Kotijäsenvaltion toimivaltai
sen viranomaisen on myös toimitettava kaikille kollegion jäse
nille viipymättä täydelliset tiedot toimista, joihin kyseisissä ko
kouksissa on ryhdytty, tai toteutetuista toimenpiteistä.

159 artikla
Paikalla tehtävät tarkastukset
1.
Jos toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut laitos harjoit
taa toimintaansa sivuliikkeen kautta, vastaanottavien jäsenvalti
oiden on huolehdittava, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset vi
ranomaiset voivat, ilmoitettuaan asiasta vastaanottavan jäsenval
tion toimivaltaisille viranomaisille, tarkastaa paikan päällä joko
itse tai valtuuttamillaan henkilöillä 50 artiklassa tarkoitetut tie
dot.

2.
Tällaista sivuliikkeiden tarkastusta varten kotijäsenvaltion
toimivaltaiset viranomaiset voivat myös turvautua johonkin
muuhun 118 artiklassa säädettyyn menettelyyn.

3.
Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät rajoita vastaanottavan
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten oikeutta suorittaa
itse alueelleen perustettujen sivuliikkeiden tarkastuksia paikan
päällä täyttäessään tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksia.

2. LUKU

Pääomapuskureita koskevat siirtymäsäännökset
160 artikla

5.
Jos 116 artiklaa ei sovelleta, sellaista laitosta, jolla on
merkittäviä sivuliikkeitä muissa jäsenvaltioissa, valvovien toimi
valtaisten viranomaisten on perustettava valvontakollegio ja joh
dettava sitä helpottaakseen tämän artiklan 2 kohdan mukaista

Pääomapuskureita koskevat siirtymäsäännökset
1.
Tässä artiklassa muutetaan 129 ja 130 artiklan vaatimuk
sia 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2018
välisenä siirtymäajanjaksona.
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2.
Ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2016 ja
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016,

a) yleisen pääomapuskurin, joka on 0,625 prosenttia asetuksen
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasket
tujen laitoksen riskipainotettujen erien kokonaismäärästä, on
koostuttava ydinpääomasta (CET1);

b) laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri saa olla enin
tään 0,625 prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta laitoksen riskipainotet
tujen erien kokonaismäärästä.

3.
Ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017 ja
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017,

27.6.2013

päivään joulukuuta 2013. Jos jäsenvaltio asettaa tällaisen lyhy
emmän siirtymäkauden, sen on ilmoitettava päätöksestään asi
anomaisille osapuolille, mukaan lukien komissio, EJRK, EPV ja
asianomainen valvontakollegio. Muut jäsenvaltiot voivat hyväk
syä tällaisen lyhyemmän siirtymäkauden. Jos toinen jäsenvaltio
hyväksyy tällaisen lyhyemmän siirtymäkauden, sen on ilmoitet
tava vastaavasti komissiolle, EJRK:lle, EPV:lle ja asianomaiselle
valvontakollegiolle.

7.
Jos jäsenvaltio määrää vastasyklistä pääomapuskuria kos
kevan lyhyemmän siirtymäkauden, lyhyempää siirtymäkautta
sovelletaan ainoastaan sellaisten kyseisessä jäsenvaltiossa toimi
luvan saaneiden laitosten laskiessa laitoskohtaista vastasyklistä
pääomapuskuriaan, joista nimetty viranomainen vastaa.

3. LUKU

Loppusäännökset
a) yleisen pääomapuskurin, joka on 1,25 prosenttia asetuksen
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasket
tujen laitoksen riskipainotettujen erien kokonaismäärästä, on
koostuttava ydinpääomasta (CET1);

b) laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri saa olla enin
tään 1,25 prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artik
lan 3 kohdan mukaisesti lasketusta laitoksen riskipainotettu
jen erien kokonaismäärästä siten, että yhteenlaskettu pusku
rivaatimus on 1,25–2,50 prosenttia laitoksen riskipainotettu
jen erien kokonaismäärästä.

4.
Ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2018 ja
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018,

161 artikla
Uudelleentarkastelu ja kertomus
1.
Komissio tarkastelee säännöllisesti uudelleen tämän direk
tiivin täytäntöönpanoa varmistaakseen, ettei direktiivin täytän
töönpano johda laitosten ilmeisen eriarvoiseen kohteluun niiden
oikeudellisen rakenteen tai omistajuusmallin perusteella.

2.
Uudelleentarkastelunsa jälkeen komissio toimittaa tiiviissä
yhteistyössä EPV:n kanssa kertomuksen 30 päivään kesäkuuta
2016 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tarvitta
essa yhdessä lainsäädäntöehdotuksen kanssa, tässä direktiivissä
ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 olevista palkitsemisjärjestel
mää koskevista säännöksistä ottaen huomioon kansainvälisen
kehityksen ja kiinnittäen huomiota erityisesti seuraaviin:

a) yleisen pääomapuskurin, joka on 1,875 prosenttia asetuksen
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasket
tujen laitoksen riskipainotettujen erien kokonaismäärästä, on
koostuttava ydinpääomasta (CET1);

a) niiden toimivuus, täytäntöönpano ja noudattamisen valvon
ta, mukaan lukien sellaisten mahdollisten puutteiden yksilöi
minen, joita aiheutuu suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta
näihin säännöksiin;

b) laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri saa olla enin
tään 1,875 prosenttia asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti laskettujen laitoksen riskipaino
tettujen erien kokonaismäärästä.

b) 94 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn periaatteen
noudattamisen vaikutus suhteessa:

i) kilpailukykyyn ja rahoitusvakauteen; ja
5.
Edellä 141 artiklassa tarkoitettuja voitonjakoja koskevia
rajoituksia ja 142 artiklassa tarkoitettua pääoman ylläpitämis
suunnitelmaa koskevaa vaatimusta sovelletaan 1 päivän tammi
kuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä siirtymä
kautena, jos laitokset eivät täytä tämän artiklan 2–4 kohdassa
vahvistettuja yhteenlaskettua puskuria koskevia vaatimuksia.

6.
Jäsenvaltiot voivat asettaa 1–4 kohdassa määritettyä lyhy
emmän siirtymäkauden ja näin ollen aloittaa yleisen pääomapu
skurin ja vastasyklisen pääomapuskurin täytäntöönpanon 31

ii) henkilöstöön, joka työskentelee tosiasiallisesti ja fyysisesti
ETA:an sijoittautuneiden emoyritysten ETA:n ulkopuolelle
sijoittautuneissa tytäryrityksissä.

Uudelleentarkastelussa on otettava huomioon erityisesti se, oli
siko 94 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn periaatteen
soveltamista jatkettava edelleen henkilöstöön, joka kuuluu en
simmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan.
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3.
Vuodesta 2014 EPV julkaisee yhteistyössä EVLEV:n ja
EAMV:n kanssa puolivuosittaisen kertomuksen, jossa analysoi
daan sitä, missä määrin jäsenvaltioiden oikeudessa viitataan ul
koisiin luottoluokituksiin sääntelytarkoituksissa, ja toimenpiteis
tä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tällaisten viittausten vä
hentämiseksi. Näissä kertomuksissa selvitetään, miten toimival
taiset viranomaiset ovat noudattaneet 77 artiklan 1 ja 3 kohdan
ja 79 artiklan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan. Kertomuk
sessa selvitetään myös, missä määrin valvonnassa on lähennytty
tältä osin.

4.
Komissio tarkastelee 108 ja 109 artiklan soveltamista ja
laatii siitä kertomuksen, jonka se toimittaa Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

5.
Komissio tarkastelee 91 artiklan 11 kohdan soveltamista
ja laatii siinä saaduista tuloksista, myös monimuotoisuutta edis
tävien käytäntöjen vertailun asianmukaisuudesta, kertomuksen,
ottaen huomioon kaiken asiaankuuluvan unionin ja kansainvä
lisen kehityksen ja toimittaa tämän kertomuksen mahdollisine
lainsäädäntöehdotuksineen Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.

6.
Komissio kuulee 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä
EJRK:ta, EPV:tä, EVLEV:iä, EAMV:tä ja muita merkityksellisiä
osapuolia tämän direktiivin mukaisten tietojenvaihtojärjestelyjen
tehokkuudesta sekä tavanomaisina kausina että stressikausina.

7.
EPV tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä
tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamista
koskien unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyötä kolmansien mai
den kanssa, ja laatii siitä kertomuksen komissiolle. Kertomuk
sessa määritetään mahdolliset alat, joita on yhä kehitettävä yh
teistyön ja tietojenvaihdon osalta. EPV julkistaa kertomuksen
verkkosivustollaan.

8.
EPV tutkii komission toimeksiannosta, kattavatko tämä
direktiivi ja asetus (EU) N:o 575/2013 asianmukaisesti sellaiset
rahoitusalan yritykset, jotka ilmoittavat noudattavansa toimin
nassaan islamilaisen pankkitoiminnan periaatteita. Komissio tut
kii EPV:n raportin ja antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

9.
EPV esittää 1 päivään heinäkuuta 2014 mennessä komis
siolle raportin siitä, miten luottolaitokset käyttävät EKPJ:hin
kuuluvien keskuspankkien pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita
ja vastaavia keskuspankkien rahoitustukitoimenpiteitä ja miten
ne hyötyvät niistä. Komissio esittää tämän raportin pohjalta ja
Euroopan keskuspankkia kuultuaan 31 päivään joulukuuta
2014 mennessä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle siitä, miten unionissa toimiluvan saaneet luottolaitokset
käyttävät kyseisiä rahoitusoperaatioita ja rahoitustukitoimenpi
teitä ja miten ne hyötyvät niistä, ja liittää siihen tarvittaessa
lainsäädäntöehdotuksen, joka koskee tällaisten rahoitusoperaa
tioiden ja rahoitustukitoimenpiteiden käyttöä.
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162 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direk
tiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 31 päivään joulukuuta 2013

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 31 päivään jou
lukuuta 2013

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä
kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjal
lisina komissiolle ja EPV:lle. Jos jäsenvaltioiden vahvistamia saat
tamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia toimenpiteitä
koskevaan ilmoitukseen liittyvät asiakirjat eivät ole riittäviä sii
hen, että voitaisiin arvioida kaikilta osin, ovatko saattamista
osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevat säännökset tämän di
rektiivin tiettyjen säännösten mukaisia, komissio voi EPV:n
pyynnöstä suorittaakseen asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukai
set tehtävänsä, tai omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltioita toi
mittamaan yksityiskohtaisempia tietoja saattamisesta osaksi kan
sallista lainsäädäntöä sekä kyseessä olevien säännösten ja tämän
direktiivin täytäntöönpanosta.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, VII osaston 4
lukua sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

3.
Tämän direktiivin 94 artiklan 1 kohdan g alakohdan nou
dattamisen edellyttämissä laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa
määräyksissä on vaadittava, että laitokset soveltavat siinä sää
dettyjä periaatteita palkkioihin, jotka myönnetään palveluista tai
työsuorituksesta vuodesta 2014 eteenpäin, riippumatta siitä, pe
rustuvatko ne 31 päivään joulukuuta 2013 vai sen jälkeen teh
tyihin sopimuksiin.

4.
Jäsenvaltioiden antamissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä
tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Niissä on myös
mainittava, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallin
nollisissa määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä ku
mottuihin direktiiveihin on katsottava viittauksiksi tähän direk
tiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja
maininta tehdään.

5.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään,
131 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016. Jäsenval
tioiden on pantava 131 artiklan 4 kohta täytäntöön 1 päivästä
tammikuuta 2016 seuraavalla tavalla:

a) 25 prosenttia G-SII-puskurista, joka asetetaan 131 artiklan 4
kohdan mukaisesti, vuonna 2016;

b) 50 prosenttia G-SII-puskurista, joka asetetaan 131 artiklan 4
kohdan mukaisesti, vuonna 2017;
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164 artikla

c) 75 prosenttia G-SII-puskurista, joka asetetaan 131 artiklan 4
kohdan mukaisesti, vuonna 2018; ja

Voimaantulo

d) 100 prosenttia G-SII-puskurista, joka asetetaan 131 artiklan
4 kohdan mukaisesti, vuonna 2019.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

6.
Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään,
133 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

165 artikla
Osoitus

163 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltiolle.

Kumoaminen
Kumotaan direktiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY 1 päivästä
tammikuuta 2014.
Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tä
hän direktiiviin ja asetukseen (EU) N:o 575/2013 tämän direktii
vin liitteessä II ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä IV
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. SHATTER
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LIITE I
LUETTELO VASTAVUOROISESTI TUNNUSTETTAVISTA TOIMISTA
1. Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen.
2. Luotonanto, johon sisältyvät etenkin: kulutusluotot, kiinnitysluotot, myyntilaskujen rahoitus takautumisoikeuksin ja
ilman takautumisoikeutta (factoring), kauppatapahtumien rahoitus (mukaan lukien forfaiting-rahoitus).
3. Rahoitusleasing.
4. Direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 3 alakohdassa määritellyt maksupalvelut.
5. Maksuvälineiden (esim. matkasekit ja pankkivekselit) liikkeeseenlasku ja hoitaminen siltä osin kuin tällainen toiminta
ei kuulu 4 kohdan soveltamisalaan.
6. Takaukset ja maksusitoumukset.
7. Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun seuraavilla välineillä:
a) rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, sijoitustodistukset jne.),
b) ulkomaanvaluutta,
c) rahoitusfutuurit ja optiot,
d) valuutta- ja korkovälineet,
e) siirtokelpoiset arvopaperit.
8. Osallistuminen osakeanteihin ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen.
9. Yritysneuvonta pääoman rakennetta ja toimialastrategiaa koskevissa asioissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä sekä
sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvä neuvonta ja palvelut.
10. Välitystoiminta rahamarkkinoilla.
11. Sijoitussalkun hoito ja neuvonta.
12. Arvopaperisäilytys ja -hoito.
13. Luottotietopalvelut.
14. Säilytyspalvelut.
15. Sähköisen rahan liikkeeseenlasku.
Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltuja palveluja ja toimia koskee vastavuoroinen tunnusta
minen tämän direktiivin mukaisesti silloin, kun viitataan tuon direktiivin liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin
rahoitusvälineisiin.
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LIITE II
VASTAAVUUSTAULUKKO
Tämä direktiivi

1 artikla

Direktiivi 2006/48/EY

Direktiivi 2006/49/EY

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta
2 artiklan 2 kohta
2 artiklan 3 kohta
2 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artikla

2 artiklan 6 kohta

1 artiklan 3 kohta

3 artikla

4 artikla

3 artiklan 1 kohdan 53 alakohta

4 artiklan 49 alakohta

4 artiklan 1 kohta
4 artiklan 2 kohta
4 artiklan 3 kohta
4 artiklan 4 kohta
4 artiklan 5 kohta

35 artiklan 1 kohta

4 artiklan 6 kohta
4 artiklan 7 kohta
4 artiklan 8 kohta
5 artikla

128 artikla

6 artikla

42b artiklan 1 kohta

7 artikla

40 artiklan 3 kohta

8 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

8 artiklan 4 kohta
9 artikla

5 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

12 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen
alakohta

12 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

12 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

12 artiklan 4 kohta

9 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2006/48/EY

14 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

15 artikla

13 artikla

16 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohta

15 artiklan 3 kohta

17 artikla

16 artikla

18 artikla

17 artiklan 1 kohta

19 artikla

18 artikla

20 artiklan 1 kohta

14 artikla

20 artiklan 2 kohta

14 artikla
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Direktiivi 2006/49/EY

20 artiklan 3 kohta
20 artiklan 5 kohta

17 artiklan 2 kohta

21 artikla

3 artikla

22 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

22 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 kohta

22 artiklan 4 kohta

19 artiklan 4 kohta

22 artiklan 5 kohta

19 artiklan 5 kohta

22 artiklan 6 kohta

19 artiklan 6 kohta

22 artiklan 7 kohta

19 artiklan 7 kohta

22 artiklan 8 kohta

19 artiklan 8 kohta

22 artiklan 9 kohta

19 artiklan 9 kohta

23 artiklan 1 kohta

19a artiklan 1 kohta

23 artiklan 2 kohta

19a artiklan 2 kohta

23 artiklan 3 kohta

19a artiklan 3 kohta

23 artiklan 4 kohta

19a artiklan 4 kohta

23 artiklan 5 kohta

19a artiklan 5 kohta

24 artiklan 1 kohta

19b artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

19b artiklan 2 kohta

25 artikla

20 artikla

26 artiklan 1 kohta

21 artiklan 1 kohta

26 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 kohta

27 artikla

21 artiklan 3 kohta

28 artiklan 1 kohta

4 artikla

28 artiklan 2 kohta

9 artikla

29 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2006/48/EY

27.6.2013

Direktiivi 2006/49/EY

29 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

29 artiklan 3 kohta

5 artiklan 3 kohta

29 artiklan 4 kohta

5 artiklan 2 kohta

30 artikla

6 artikla

31 artiklan 1 kohta

7 artikla

31 artiklan 2 kohta

8 artikla

32 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

32 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohta

32 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

32 artiklan 4 kohta

10 artiklan 4 kohta

32 artiklan 5 kohta

10 artiklan 5 kohta

33 artikla

23 artikla

34 artikla 1 kohta

24 artiklan 1 kohta

34 artiklan 2 kohta

24 artiklan 2 kohta

34 artiklan 3 kohta

24 artiklan 3 kohta

35 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohta

35 artiklan 2 kohta

25 artiklan 2 kohta

35 artiklan 3 kohta

25 artiklan 3 kohta

35 artiklan 4 kohta

25 artiklan 4 kohta

35 artiklan 5 kohta

25 artiklan 5 kohta

35 artiklan 6 kohta

25 artiklan 5 kohta

35 artiklan 7 kohta

25 artiklan 5 kohta

36 artiklan 1 kohta

26 artiklan 1 kohta

36 artiklan 2 kohta

26 artiklan 2 kohta

36 artiklan 3 kohta

26 artiklan 3 kohta

36 artiklan 4 kohta

26 artiklan 4 kohta

36 artiklan 5 kohta

26 artiklan 5 kohta

36 artiklan 6 kohta

26 artiklan 5 kohta

36 artiklan 7 kohta

26 artiklan 5 kohta

37 artikla

36 artikla

38 artikla

27 artikla

39 artiklan 1 kohta

28 artiklan 1 kohta

39 artiklan 2 kohta

28 artiklan 2 kohta

39 artiklan 3 kohta

28 artiklan 3 kohta

39artiklan 4 kohta

28 artiklan 4 kohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2006/48/EY

39 artiklan 5 kohta

28 artiklan 4 kohta

39 artiklan 6 kohta

28 artiklan 4 kohta

40 artiklan ensimmäinen kohta

29 artiklan ensimmäinen kohta

40 artiklan 2 toinen kohta
40 artiklan kolmas kohta
41 artiklan 1 kohta

30 artiklan 1 ja 2 kohta

41 artiklan 2 kohta
42 artikla

32 artikla

43 artiklan 1 kohta

33 artiklan ensimmäinen kohta

43 artiklan 2 kohta
43 artiklan 3 kohta
43 artiklan 4 kohta
43 artiklan 5 kohta
44 artikla

31 ja 34 artikla

45 artikla

35 artikla

46 artikla

37 artikla

47 artiklan 1 kohta

38 artiklan 1 kohta

47 artiklan 2 kohta

38 artiklan 2 kohta

47 artiklan 3 kohta

38 artiklan 3 kohta

48 artiklan 1 kohta

39 artiklan 1 kohta

48 artiklan 2 kohta

39 artiklan 2 kohta

48 artiklan 3 kohta

39 artiklan 3 kohta

48 artiklan 4 kohta

39 artiklan 4 kohta

49 artiklan 1 kohta

40 artiklan 1 kohta

49 artiklan 2 kohta

40 artiklan 2 kohta

49 artiklan 3 kohta

41 artiklan kolmas kohta

50 artiklan 1 kohta

42 artiklan 1 ensimmäinen kohta

50 artiklan 2 kohta
50 artiklan 3 kohta
50 artiklan 4 kohta
50 artiklan 5 kohta

42 artiklan toinen kohta

50 artiklan 6 kohta

42 artiklan kolmas ja kuudes kohta

50 artiklan 7 kohta

42 artiklan neljäs ja seitsemäs kohta

50 artiklan 8 kohta

42 artiklan viides kohta

51 artiklan 1 kohta

42a artiklan 1 kohta

51 artiklan 2 kohta

42a artiklan 2 kohta

51 artiklan 3 kohta

42a artiklan 3 kohta

L 176/429
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51 artiklan 4 kohta

42a artiklan 3 kohta

51 artiklan 5 kohta

42a artiklan 3 kohta

51 artiklan 6 kohta
52 artiklan 1 kohta

43 artiklan 1 kohta

52 artiklan 2 kohta

43 artiklan 2 kohta

52 artiklan 3 kohta
52 artiklan 4 kohta
53 artiklan 1 kohta

44 artiklan 1 kohta

53 artiklan 2 kohta

44 artiklan 2 kohta

53 artiklan 3 kohta
54 artikla

45 artikla

55 artikla

46 artikla

56 artiklan

47 artikla

57 artiklan 1 kohta

48 artiklan 1 kohdan ensimmäinen
alakohta

57 artiklan 2 kohta

48 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

57 artiklan 3 kohta

48 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja
toinen alakohta

57 artiklan 4 kohta

48 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

57 artiklan 5 kohta

48 artiklan 2 kohdan viides alakohta

57 artiklan 6 kohta

48 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

58 artikla

49 artiklan ensimmäinen kohta

58 artiklan 2 kohta

49 artiklan toinen kohta

58 artiklan 3 kohta

49 artiklan neljäs kohta

58 artiklan 4 kohta

49 artiklan viides kohta

59 artiklan 1 kohta

50 artikla

59 artikla 2 kohta
60 artikla

51 artikla

61 artiklan 1 kohta

52 artiklan ensimmäinen kohta

61 artiklan 2 kohta

52 artiklan toinen kohta

62 artiklan
63 artiklan 1 kohta

53 artiklan 1 kohta

63 artiklan 2 kohta

53 artiklan 2 kohta

64 artikla
65 artikla
66 artikla
67 artikla
68 artikla
69 artikla

27.6.2013
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L 176/431

Direktiivi 2006/49/EY

70 artikla
71 artikla
72 artikla

55 artikla

73 artikla

123 artikla

74 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

74 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

74 artiklan 3 kohta

22 artiklan 6 kohta

74 artiklan 4 kohta
75 artiklan 1 kohta

22 artiklan 3 kohta

75 artiklan 2 kohta

22 artiklan 4 kohta

75 artiklan 3 kohta

22 artiklan 5 kohta

76 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 2 kohta

76 artiklan 2 kohta
76 artiklan 3 kohta
76 artiklan 4 kohta
76 artiklan 5 kohta
77 artikla
78 artikla
79 artikla

Liitteessä V oleva 3, 4 ja 5 kohta

80 artikla

Liitteessä V oleva 6 kohta

81 artikla

Liitteessä V oleva 7 kohta

82 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 8 kohta

82 artiklan 2 kohta

Liitteessä V oleva 9 kohta

83 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 10 kohta

83 artiklan 2 kohta

Liitteessä IV oleva 5 kohta

83 artiklan 3 kohta

Liitteessä I oleva 38 ja 41 kohta

84 artikla

Liitteessä V oleva 11 kohta

85 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 12 kohta

85 artiklan 2 kohta

Liitteessä V oleva 13 kohta

86 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 14 kohta

86 artiklan 2 kohta

Liitteessä V oleva 14a kohta

86 artiklan 3 kohta
86 artiklan 4 kohta

Liitteessä V oleva 15 kohta

86 artiklan 5 kohta

Liitteessä V oleva 16 kohta

86 artiklan 6 kohta

Liitteessä V oleva 17 kohta

86 artiklan 7 kohta

Liitteessä V oleva 18 kohta

86 artiklan 8 kohta

Liitteessä V oleva 19 kohta

L 176/432
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86 artiklan 9 kohta

Liitteessä V oleva 20 kohta

86 artiklan 10 kohta

Liitteessä V oleva 21 kohta

86 artiklan 11 kohta

Liitteessä V oleva 22 kohta

87 artikla
88 artiklan 1 kohta

Liitteessä V oleva 1 kohta

88 artiklan 2 kohta
89 artiklan
90 artikla
91 artikla
92 artiklan 1 kohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan toinen
kohta

92 artiklan 2 kohdan johdantolause

Liitteessä V olevan 23 kohdan joh
dantolause

92 artiklan 2 kohdan a alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan a ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan b alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan b ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan c alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan c ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan d alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan d ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan e alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan e ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan f alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan f ala
kohta

92 artiklan 2 kohdan g alakohta
93 artikla

Liitteessä V olevan 23 kohdan k ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan a alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan g ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan b alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan h ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan c alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan i ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan d alakohta
94 artiklan 1 kohdan e alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan j ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan f alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan l ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan g alakohta
94 artiklan 1 kohdan h alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan m ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan i alakohta
94 artiklan 1 kohdan j alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan n ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan k alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan n ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan l alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan o ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan m alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan p ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan n alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan q ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan o alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan r ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan p alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan s ala
kohta

94 artiklan 1 kohdan q alakohta

Liitteessä V olevan 23 kohdan t ala
kohta
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94 artiklan 2 kohta

150 artiklan 3 kohdan b alakohta

95 artikla

Liitteessä V oleva 24 kohta

L 176/433

Direktiivi 2006/49/EY

96 artikla
97 artiklan 1 kohta

124 artiklan 1 kohta

97 artiklan 2 kohta

124 artiklan 2 kohta

97 artiklan 3 kohta

124 artiklan 3 kohta

97 artiklan 4 kohta

124 artiklan 4 kohta

98 artiklan 1 kohta

Liitteessä XI oleva 1 kohta

98 artiklan 2 kohta

Liitteessä XI oleva 1a kohta

98 artiklan 3 kohta

Liitteessä XI oleva 2 kohta

98 artiklan 4 kohta

Liitteessä XI oleva 3 kohta

98 artiklan 5 kohta

124 artiklan 5 kohta

98 artiklan 6 kohta
98 artiklan 7 kohta
99 artikla
100 artikla
101 artikla
102 artikla 1 kohta

136 artiklan 1 kohta

102 artiklan 2 kohta
103 artikla
104 artikla

136 artikla

105 artikla
106 artiklan 1 kohta

149 artikla

106 artiklan 2 kohta
107 artikla
108 artiklan 1 kohdan ensimmäinen
alakohta

68 artiklan 2 kohta

108 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

3 artikla

108 artiklan 1 kohdan kolmas alakoh
ta
108 artiklan 2 kohta

71 artiklan 1 kohta

108 artiklan 3 kohta

71 artiklan 2 kohta

108 artiklan 4 kohta

73 artiklan 2 kohta

109 artiklan 1 kohta

68 artiklan 1 kohta

109 artiklan 2 kohta

73 artiklan 3 kohta

109 artiklan 3 kohta
110 artiklan 1 kohta

124 artiklan 2 kohta

110 artiklan 2 kohta

23 artikla

111 artiklan 1 kohta

125 artiklan 1 kohta

2 artikla
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111 artiklan 2 kohta

125 artiklan 2 kohta

111 artiklan 3 kohta

126 artiklan 1 kohta

111 artiklan 4 kohta

126 artiklan 2 kohta

111 artiklan 5 kohta

126 artiklan 3 kohta

111 artiklan 6 kohta

126 artiklan 4 kohta

112 artiklan 1 kohta

129 artiklan 1 kohdan ensimmäinen
alakohta

112 artiklan 2 kohta

129 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

112 artiklan 3 kohta

129 artiklan 1 kohdan kolmas ala
kohta

113 artiklan 1 kohdan a alakohta

129 artiklan 3 kohdan ensimmäinen
alakohta

113 1 kohdan b alakohta
113 artiklan 2 kohdan a alakohdan
ensimmäinen alakohta

129 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

113 artiklan 2 kohdan b alakohdan
ensimmäinen alakohta
113 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

129 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

113 artiklan 3 kohdan kolmas alakoh
ta

129 artiklan 3 kohdan kolmas ala
kohta

113 artiklan 3 kohta

129 artiklan 3 kohdan neljäs–seitsemäs
alakohta

113 artiklan 4 kohta

129 artiklan 3 kohdan kahdeksas ja
yhdeksäs alakohta

113 artiklan 5 kohta

129 artiklan 3 kohdan kymmenes ja
yhdestoista alakohta

114 artikla

130 artikla

115 artikla

131 artikla

116 artiklan 1 kohta

131a artiklan 1 kohdan ensimmäinen,
toinen ja kolmas alakohta

116 artiklan 2 kohta

131a artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

116 artiklan 3 kohta

131a artiklan 2 kohdan ensimmäinen
alakohta

116 artiklan 4 kohta

131a artiklan 2 kohdan toinen ja kol
mas alakohta

116 artiklan 5 kohta

131a artiklan 2 kohdan neljäs ja viides
alakohta

116 artiklan 6 kohta

131a artiklan 2 kohdan kuudes ala
kohta

116 artiklan 7 kohta

131a artiklan 2 kohdan seitsemäs ala
kohta

116 artiklan 8 kohta

131a artiklan 2 kohdan kahdeksas
alakohta

116 artiklan 9 kohta

131a artiklan 2 kohdan yhdeksäs ala
kohta

117 artiklan 1 kohta

132 artiklan 1 kohdan ensimmäinen–
kuudes alakohta

117 artiklan 2 kohta

132 artiklan 1 kohdan seitsemäs ja
kahdeksas alakohta

117 artiklan 3 kohta

132 artiklan 2 kohta

117 artiklan 4 kohta

132 artiklan 3 kohta

118 artikla

141 artikla
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119 artiklan 1 kohta

127 artiklan 1 kohta

119 artiklan 2 kohta

127 artiklan 2 kohta

119 artiklan 3 kohta

127 artiklan 3 kohta

120 artikla

72a artikla

121 artikla

135 artikla

122 artikla

137 artikla

123 artiklan 1 kohta

138 artiklan 1 kohta

123 artiklan 2 kohta

138 artiklan 2 kohdan ensimmäinen
alakohta

124 artikla

139 artikla

125 artikla

140 artikla

126 artikla

142 artikla

127 artikla

143 artikla

128 artikla
129 artikla
130 artikla
131 artikla
132 artikla
133 artikla
134 artikla
135 artikla
136 artikla
137 artikla
138 artikla
139 artikla
140 artikla
141 artikla
142 artikla
143 artikla

144 artikla

144 artiklan 1 kohta

122a artiklan 9 kohta

144 artiklan 2 kohta

69 artiklan 4 kohta

144 artiklan 3 kohta

70 artiklan 4 kohta

145 artikla

150 artiklan 1 kohta

146 artikla

150 artiklan 1a kohta

147 artiklan 1 kohta

151 artiklan 1 kohta

147 artiklan 2 kohta

151 artiklan 2 kohta

148 artiklan 1 kohta

151a artiklan 3 kohta

L 176/435
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148 artiklan 2 kohta

151a artiklan 1 kohta

148 artiklan 3 kohta

151b artikla

148 artiklan 4 kohta

151a artiklan 2 kohta

148 artiklan 5 kohta

151c artikla

149 artikla
150 artikla
151 artikla
152 artikla

29 artikla

153 artikla

30 artikla

154 artikla

33 artikla

155 artikla

40 artikla

156 artikla

41 artikla

157 artikla

42 artikla

158 artikla

42a artikla

159 artikla

43 artikla

160 artikla
161 artiklan 1 kohta

156 artiklan kuudes kohta

161 artiklan 2 kohta

156 artiklan neljäs kohta

161 artiklan 3 kohta
161 artiklan 4 kohta
161 artiklan 5 kohta
161 artiklan 6 kohta
161 artiklan 7 kohta
161 artiklan 8 kohta
161 artiklan 9 kohta
162 artiklan 1 kohta
162 artiklan 2 kohta
162 artiklan 3 kohta
162 artiklan 4 kohta

157 artiklan 1 kohdan kolmas ala
kohta

162 artiklan 5 kohta
162 artiklan 6 kohta
163 artikla

158 artikla

164 artikla

159 artikla

165 artikla

160 artikla

Liite I

Liite I

27.6.2013
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TILAUSHINNAT 2013 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 420 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

910 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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