Valtiovarainministeriön asetus
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 3
§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista annetun
valtiovarainministeriön asetukseen (1284/2014)
muutetaan 2 §:n 6 kohta ja 3 §:n 18 kohta,
lisätään 3 §:ään uusi 19 kohta seuraavasti:
2§
Kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavat tiedot
Rahoitusvakausvirastolla on oikeus saada laitokselta sitä koskevan kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi ainakin seuraavat tiedot:
——————————————————————————————
6) selvitys laitoksen alentamiskelpoisista veloista,
——————————————————————————————
3§
Kriisinratkaisusuunnitelmaan sisällytettävät tiedot
Laitoksen kriisinratkaisusuunnitelmassa on esitettävä vaihtoehdot kriisinratkaisuvälineiden ja
-valtuuksien soveltamisesta laitokseen. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on esitettävä tarvittaessa
ja mahdollisuuksien mukaan määrällisesti ilmaistuna:
——————————————————————————————
18) soveltuvin osin kaikki laitoksen esittämät näkemykset kriisinratkaisusuunnitelmasta;
19) laitokselle asetettu omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus ja
sen saavuttamiseksi asetettu määräaika, ottaen huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain
11 luvun 6 d §:ssä säädetty ohjeellisen lisäpääomavaatimuksen täyttämiselle asetettu määräaika.
———
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Helsingissä x.x.20xx
Valtiovarainministeri Etunimi Sukunimi

Nimike Etunimi Sukunimi

Valtiovarainministeriön asetus
seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia, annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia, annetun valtiovarainministeriön asetukseen (1285/2014)
muutetaan 2 §:n 17 kohta seuraavasti:
2§
Purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat seikat
Arvioidessaan laitoksen tai konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia, Rahoitusvakausviraston on arvioitava vähintään seuraavat seikat:
——————————————————————————————
17) laitoksen alentamiskelpoisten velkojen määrä ja luonne;
——————————————————————————————
———
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Helsingissä x.x.20xx
Valtiovarainministeri Etunimi Sukunimi

Nimike Etunimi Sukunimi

2

Valtiovarainministeriön asetus
omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen laskemiseksi velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 7 b §:n 4 momentin nojalla:
1§
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun 7 b §:n 4
momentissa säädetyn vähimmäisvaatimusta täydentävän vaatimuksen osuus velkojen ja omien
varojen kokonaismäärästä lasketaan kaavalla ((1-X1/X2) x 8 prosenttia velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä, jossa X1 on 3,5 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun asetuksen (EU:n vakavaraisuusasetus) 92
artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä ja X2 summa kokonaislisäpääomavaatimuksesta ja 18 prosenttia kyseisen artiklan mukaisesti lasketusta kokonaisriskin määrästä. EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa tulee lisäksi huomioida
mahdolliset asetuksen 72 b artiklan 3 kohdassa säädetyt vähennykset.
2§
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Helsingissä x.x.20xx
Valtiovarainministeri Etunimi Sukunimi

Nimike Etunimi Sukunimi
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