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rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä on laitos tai rahoituslaitos tytä
ryrityksenä kolmannessa maassa tai omistusyhteys tällaisessa
yrityksessä.
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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;

