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Eduskunnan talousvaliokunnalle
Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle EU:n luottolaitosdirektiiviin ja vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista (pois lukien asetuksessa
kriisinratkaisusääntelyyn ehdotetut muutokset).
1. Yleisiä näkökohtia
Rahoitusvakausvirasto (RW) kiittää mahdollisuudesta antaa talousvaliokunnalle kirjallinen lau
sunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle koskien komission muutosesityksiä EU:n luot
tolaitosdirektiiviin ja vakavaraisuusasetukseen. RW:n jäljempänä olevat kommentit koskevat
kysymyksiä, joilla on liitäntä RW:n toimivaltaan kuuluviin kriisinratkaisusäännöksiin ja joita ei
kommentoida toisen (BRRD - muutoksia koskevan) lausunnon yhteydessä.
RW yhtyy kirjelmässä esitettyyn valtioneuvoston kantaan siitä että vakavaraisuussääntelyn en
sisijainen tavoite tulee olla riskien kattaminen ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitäminen ja
poikkeukset Baselin standardeista tulee voida perustella tosiasiallisilla riskeillä.
2. Luottolaitosdirektiivi (CRD)
Holdingyhtiöiden valvonnan tehostaminen
RW kannattaa komission ehdotuksia holdingyhtiöiden valvonnan tehostamiseksi siltä osin kuin
niillä puututaan mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin holdingyhtiöiden nykyisessä valvonnassa.
Luottolaitosdirektiivin ehdotettavan uuden 21a artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi edellytet
tävä holdingyhtiöiden perustamiselta erillistä lupamenettelyä. RW pitää tärkeänä, että uudet
holdingyhtiön lupamenettelyä koskevat vaatimukset eivät tarpeettomasti hidasta siltapankkivälineen perustamista.
Pilari 2

-

arviointiin liittyvä yhteistyö valvontaviranomaisen ja kriisinratkaisuviranomaisen välillä

Esityksen 104c artiklan mukaan valvontaviranomaisen tulee konsultoida kriisinratkaisuviran
omaista ennen pilari 2- lisäpääomavaatimuksen määräämistä ja ilmoittamista laitokselle. RW
pitää muutosehdotusta kannatettavana, sillä pilari 2- lisäpääomavaatimuksen määrä ja sen
asettamisessa käytetyt perusteet on otettava huomioon MREL- vaateen määrittelyssä.
3. Vakavaraisuusasetus (CRR)
Vähimmäisomavaraisuusasteen ja MREL- vaateen keskinäinen kytkentä
Komission esityksen 92 artikla sisältää ehdotuksen vähimmäisomavaraisuusasteen minimita
soksi. Samalla esitys mahdollistaa tietyin edellytyksin joidenkin vastuuerien poissulkemisen
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vaateen laskentaperusteesta (artikla 429a). Lisäksi Baselin komitea on parhaillaan kalib
roimassa uudelleen merkittäviä pankkeja koskevia vaateita, mikä voi johtaa ainakin suurimpien
pankkien kohdalla minimivaateen tason tiukennuksiin myös EU:ssa Oohdanto-osan kohta 13).
RW pitää tärkeänä, että mahdollisia muutoksia vähimmäisomavaraisuusasteen laskentape
rusteen määrään tai tasoon harkittaessa otetaan huomioon myös niiden vaikutukset MREL
vaateiden tasoon. Vaateiden keskinäinen kytkentä syntyy komission elvytys- ja kriisinratkaisu
direktiiviin ehdottamasta muutoksesta (artikla 45(2)(b)), jonka mukaan MREL vaateen toisena
nimittäjänä käytettäisiin vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaperustetta (leverage expo
sure).
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