Finansministeriets förordning
om ändring av 2 och 3 § i finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in
för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i
dem

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras i finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av
kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem (1284/2014) 2 § 6
punkten och 3 § 18 punkten och
fogas till 3 § en ny 19 punkt som följer:
2§
Information som ska lämnas in för upprättandet av resolutionsplaner
Verket för finansiell stabilitet har rätt att av ett institut få åtminstone följande uppgifter för
upprättande och uppdatering av en resolutionsplan för ett institut:
——————————————————————————————
6) en redogörelse för institutets nedskrivningsbara skulder,
——————————————————————————————
3§
Information som ska ingå i en resolutionsplan
Institutets resolutionsplan ska ange alternativ när det gäller användning av resolutionsverktygen och resolutionsbefogenheterna på institutet. Resolutionsplanen ska innehålla följande,
kvantifierat när så är lämpligt och möjligt:
——————————————————————————————
18) i förekommande fall eventuella yttranden från institutet om resolutionsplanen,
19) det minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder som fastställts för institutet och
den tidsfrist som satts för uppfyllande av det, med beaktande av den tidsfrist för uppfyllande av
kravet för riktgivande tilläggskapital som satts i 11 kap. 6 d § i kreditinstitutslagen.
———
Denna förordning träder i kraft den 20 .
Helsingfors den 20xx
Finansminister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn

Finansministeriets förordning
om ändring av finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och
omorganiseringsmöjligheter

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras i finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av
ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter (1285/2014) 2 § 17 punkten som följer:
2§
Omständigheter som ska beaktas vid bedömning av avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
Vid bedömning av ett instituts eller en koncerns möjligheter till avveckling och omorganisering ska Verket för finansiell stabilitet beakta åtminstone följande omständigheter:
——————————————————————————————
17) institutets antal och typ av nedskrivningsbara skulder,
——————————————————————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 20 .
Helsingfors den 20xx
Finansminister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn
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Finansministeriets förordning
om beräkning av kravet som kompletterar minimikravet för kapitalbas och kvalificerade
skulder utifrån de totala skulderna och kapitalbasen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 7 b § 4 mom. i lagen
om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014):
1§
Kravets som kompletterar minimikravet i 8 kap. 7 b § 4 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag föreskrivna andel av de totala skulder och kapitalbasen beräknas med formeln ((1-X1/X2) x 8 procent av det totala beloppet av skulderna och kapitalbasen, där X1 är 3,5 procent av det riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med
artikel 92.3 i europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s
tillsynsförordning) och X2 summan av det sammanlagda buffertkrav och 18 procent av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i den förordningen.
Vid tillämpning av artikel 92.3 i EU:s tillsynsförordning ska dessutom beaktas de minskningar
som är möjlig enligt artikel 72b.3 i den förordningen.
2§
Denna förordning träder i kraft den 20 .
—————

Helsingfors den 20xx
Finansminister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn
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