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ydinpääomaeristä (CET1) tehtävien vähennysten soveltami
nen sekä muut ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriin liittyvät vä
hennykset asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan 2 koh
dan mukaisesti;
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II LUKU
OMIEN VAROJEN OSATEKIJÄT
1 JAKSO

Ydinpääoma (CET1) ja ydinpääomainstrumentit
1 alajakso

g) perusteet, joilla toimivaltaisten viranomaisten on sallittava
laitosten pienentää etuuspohjaisen eläkerahaston varojen
määrää, asetuksen (EU) N:o 575/2013 41 artiklan 2 kohdan
mukaisesti;

h) lunastusta koskevien kannustimien muoto ja luonne, ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin pääoman määrän
kirjanpitoarvon korotuksen luonne pääoman määrän kirjan
pitoarvon väliaikaisen alentamisen johdosta, laukaisevaan
tapahtumaan liittyvät menettelyt ja ajoitus, instrumenttien
ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen pääomapohjan
vahvistamisen, sekä erillisyhtiöiden käyttö asetuksen (EU)
N:o 575/2013 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

i)

j)

varovaisuus, jota on noudatettava arvioissa, joita käytetään
vaihtoehtona suojattavan vastuun laskemiselle indeksiomis
tusosuuksista johtuvien välillisten omistusosuuksien yhtey
dessä, asetuksen (EU) N:o 575/2013 76 artiklan 4 kohdan
mukaisesti;

tietyt yksityiskohtaiset ehdot, joiden on täytyttävä, ennen
kuin valvontaviranomaisen lupa omien varojen vähentämi
seen voidaan myöntää, sekä tähän liittyvä prosessi, asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 78 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

k) edellytykset, joilla väliaikainen poikkeus omista varoista teh
tävistä vähennyksistä voidaan myöntää, asetuksen (EU) N:o
575/2013 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

l)

erillisyhtiön toimintaan mahdollisesti liittyvien varojen lajit
sekä käsitteet ”minimaalinen” ja ”merkityksetön” määritettä
essä ehdot täyttävää erillisyhtiön liikkeeseenlaskemaa ensisi
jaista lisäpääomaa (AT1) ja toissijaista pääomaa (T2), asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 83 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

m) yksityiskohtaiset edellytykset oikaisuille, joita omiin varoihin
voidaan tehdä siirtymäsäännösten nojalla, asetuksen (EU)
N:o 575/2013 481 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

n) edellytykset, jotka koskevat ydinpääomaerinä (CET1) tai en
sisijaisen lisäpääoman (AT1) erinä määräaikaisen uusista
säännöksistä vapauttamisen ulkopuolelle jäävien erien mää
räaikaista vapauttamista uusista säännöksistä omien varojen
muina osatekijöinä, asetuksen (EU) N:o 575/2013 487 artik
lan 3 kohdan mukaisesti.

Ennakoitavissa olevat osingot ja kulut
2 artikla
”Ennakoitavissa olevan” merkitys ennakoitavissa olevan
osingon yhteydessä asetuksen (EU) N:o 575/2013
26 artiklan 2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa
1.
Ennakoitavissa olevien osinkojen määrä, joka laitosten on
vähennettävä kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kerty
neistä voitoista asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2
kohdan mukaisesti, määritetään 2–4 kohdan mukaisesti.

2.
Kun laitoksen ylin hallintoelin on virallisesti tehnyt pää
töksen tai ehdottanut laitoksen asianomaiselle elimelle päätöstä,
joka koskee jaettavien osinkojen määrää, tämä määrä on vähen
nettävä vastaavista kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi
kertyneistä voitoista.

3.
Jos laitos maksaa väliosinkoja, on 2 kohdassa vahvistetusta
laskelmasta jäljelle jäävää kesken tilikauden kertyneiden voitto
jen määrää, joka lisätään ydinpääomaeriin (CET1), pienennettävä
– 2 ja 4 kohdassa esitetyt säännöt huomioon ottaen – kaikkien
niiden ennakoitavissa olevien osinkojen määrällä, jotka on ole
tettavasti tarkoitus maksaa kyseisestä jäljelle jäävästä kesken tili
kauden kertyneestä voitosta koko liiketoimintavuoden lopullis
ten osinkojen kanssa.

4.
Ennen kuin ylin hallintoelin on virallisesti tehnyt päätök
sen tai ehdottanut laitoksen asianomaiselle elimelle päätöstä,
joka koskee jaettavien osinkojen määrää, ennakoitavissa olevien
osinkojen määrä, jonka laitokset vähentävät kesken tilikauden
tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista, on oltava yhtä
suuri kuin kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertynei
den voittojen määrä kerrottuna osinkoprosentilla.

5.
Osinkoprosentti määritetään ylimmän hallintoelimen tai
muun asianomaisen elimen kyseiseksi kaudeksi hyväksymän
osinkopolitiikan perusteella.

6.
Jos osinkopolitiikkaan kuuluu kiinteän arvon sijaan vaih
teluväli, 2 kohtaa sovellettaessa käytetään tämän vaihteluvälin
ylärajaa.

7.
Jos laitoksella ei ole hyväksyttyä osinkopolitiikkaa tai jos
toimivaltaisen viranomaisen mielestä on todennäköistä, että lai
tos ei sovella osinkopolitiikkaansa tai tämä politiikka ei muo
dosta vakaata perustaa vähennyksen määrän määrittämiselle,
osinkoprosentti määräytyy seuraavista korkeamman mukaan:
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a) kyseistä tilikautta edeltäneiden kolmen vuoden osinkopro
senttien keskiarvo;
b) kyseistä tilikautta edeltäneen vuoden osinkoprosentti.
8.
Toimivaltainen viranomainen voi sallia laitoksen mukaut
taa 7 kohdan a ja b alakohdassa kuvailtua osinkoprosentin
laskelmaa siten, että siitä poistetaan kauden aikana maksetut
poikkeukselliset osingot.
9.
Vähennettävien ennakoitavissa olevien osinkojen määrän
määrittämisessä on otettava huomioon kaikki voitonjakoon so
vellettavat lainsäädännölliset rajoitukset, erityisesti rajoitukset,
jotka on määritetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin 2013/36/EU (1) 141 artiklan mukaisesti. Voitot, joista on
vähennetty kyseisten rajoitusten alaiset ennakoitavissa olevat
kulut, voidaan sisällyttää kokonaisuudessaan ydinpääomaeriin
(CET1), mikäli asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2
kohdan a alakohdassa säädetty edellytys täyttyy. Jos edellä mai
nittuja rajoituksia sovelletaan, vähennettävien ennakoitavissa
olevien osinkojen on perustuttava pääoman ylläpitämissuunni
telmaan, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt di
rektiivin 2013/36/EU 142 artiklan mukaisesti.
10.
Ydinpääomaeriin (CET1) sisällytettävistä kesken tilikau
den tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista ei vähennetä
ennakoitavissa olevia osinkoja, jotka maksetaan sellaisessa muo
dossa, joka ei pienennä ydinpääomaerien (CET1) määrää; tällai
sia ovat esimerkiksi osinkojen sijaan annetut merkintäoikeudet.
11.
Toimivaltaisen viranomaisen on oltava vakuuttunut siitä,
että kaikki tarvittavat kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi
kertyneistä voitoista tehtävät vähennykset ja kaikki ennakoita
vissa oleviin osinkoihin liittyvät vähennykset on tehty joko so
vellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti tai mahdollisten
muiden oikaisujen mukaisesti, ennen kuin se sallii laitoksen
sisällyttää kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneet
voitot ydinpääomaeriin (CET1).
3 artikla
”Ennakoitavissa olevan” merkitys ennakoitavissa olevan
kulun yhteydessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan
2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa
1.
Huomioon otettavaan ennakoitavissa olevien kulujen mää
rään on sisällyttävä seuraavat:
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2.
Ennakoitavissa olevat kulut, joita ei ole vielä otettu huo
mioon tuloslaskelmassa, on kohdennettava sille osavuosijaksolle,
jolla ne ovat aiheutuneet, siten että jokaisella osavuosijaksolla on
kohtuullinen määrä tällaisia kuluja. Olennaiset tai kertaluonteiset
tapahtumat on otettava kokonaisuudessaan huomioon ilman
viivettä sillä osavuosijaksolla, jolla ne tapahtuvat.
3.
Toimivaltaisen viranomaisen on oltava vakuuttunut siitä,
että kaikki tarvittavat kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi
kertyneistä voitoista tehtävät vähennykset ja kaikki ennakoita
vissa oleviin kuluihin liittyvät vähennykset on tehty joko sovel
lettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti tai mahdollisten mui
den oikaisujen mukaisesti, ennen kuin se sallii laitoksen sisällyt
tää kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneet voitot
ydinpääomaeriin (CET1).
2 alajakso
Osuuskunnat, säästöpankit, keskinäiset
yhtiöt ja vastaavat laitokset
4 artikla
Sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä osuuskunnaksi
tunnustettu yritystyyppi asetuksen (EU) N:o 575/2013
27 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että sovelletta
vassa kansallisessa lainsäädännössä tunnustettu yritystyyppi hy
väksytään osuuskunnaksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 toista
osaa sovellettaessa, kun kaikki 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt edel
lytykset täyttyvät.
2.
Jotta laitos hyväksyttäisiin osuuskunnaksi 1 kohtaa sovel
lettaessa, sen oikeudellisen aseman on kuuluttava johonkin seu
raavista ryhmistä:
a) Itävallassa: laitokset, jotka on rekisteröity nimikkeellä ”ein
getragene Genossenschaft (e.Gen.)” tai ”registrierte Genos
senschaft” lain ”Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften (GenG)” nojalla;
b) Belgiassa: laitokset, jotka on rekisteröity nimikkeellä ”société
coopérative/coöperatieve vennootschap” ja hyväksytty kan
sallisten osuuskuntaryhmittymien ja osuuskuntien hyväksy
misen edellytyksistä 8 päivänä tammikuuta 1962 annetun
kuninkaan asetuksen nojalla;

a) verojen määrä;
b) raportointikauden aikaiset velvoitteet tai olosuhteet, jotka
todennäköisesti vähentävät laitoksen voittoja ja joiden osalta
toimivaltainen viranomainen ei ole vakuuttunut siitä, että
kaikki tarvittavat arvonoikaisut, kuten asetuksen (EU) N:o
575/2013 34 artiklan mukaiset muut arvonoikaisut, tai va
raukset on tehty.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu
26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimin
taa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvon
nasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien
2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013,
s. 338).

c) Kyproksessa: laitokset, jotka on rekisteröity nimikkeellä
”Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ” ja perustettu osuus
kunnista vuonna 1985 annettujen lakien nojalla;
d) Tšekissä: laitokset, jotka on hyväksytty nimikkeellä
”spořitelní a úvěrní družstvo” lain ”zákon upravující činnost
spořitelních a úvěrních družstev” nojalla;
e) Tanskassa: laitokset, jotka on rekisteröity nimikkeellä ”an
delskasser” tai ”sammenslutninger af andelskasser” rahoitu
syrityksiä koskevan Tanskan lain nojalla;
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3) laitoksen lisävalvonta direktiivin 2002/87/EY mukaisesti;
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4 alajakso
Pääomainstrumenttien lunastamista kos
kevat rajoitukset

b) ulkoinen yhteisö ei kuulu mihinkään seuraavista:

1) laitoksen tilinpäätösten konsolidointi tai varovaisuusperi
aatteen mukainen konsolidointi;

2) konsolidoitu tase tai laajennettu yhteenlaskettu laskelma,
joka vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 49 artiklan 3
kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettua konsoli
doitua tilinpäätöstä ja jonka laatii laitosten suojajärjes
telmä tai keskuslaitokseen liittyneiden laitosten verkosto,
joka ei ole järjestäytynyt ryhmäksi, johon laitos kuuluu;

3) laitoksen lisävalvonta direktiivin 2002/87/EY mukaisesti.

3.
Määritettäessä 8 artiklan mukaisesti, liittyykö pääomainst
rumentin ostoon suoraa tai epäsuoraa rahoitusta, huomioon
otettavasta määrästä on vähennettävä mahdolliset tehdyt yksit
täin arvioidut arvonalentumisvaraukset.

4.
Välttääkseen määrittelyn suoraksi tai epäsuoraksi rahoituk
seksi 8 artiklan mukaisesti ja kun laina tai muunlainen rahoitus
tai takaus myönnetään luonnolliselle henkilölle tai oikeushenki
lölle, jolla on huomattava omistusosuus luottolaitoksesta tai
jonka katsotaan kuuluvan laitoksen lähipiiriin 3 kohdassa tar
koitetulla tavalla, laitoksen on pysyvästi varmistettava, ettei se
ole myöntänyt lainaa tai muunlaista rahoitusta tai takausta lai
toksen pääomainstrumenttien suoraa tai epäsuoraa merkintää
varten. Kun laina tai muunlainen rahoitus tai takaus myönne
tään muille kuin edellä esitetyille osapuolille, laitoksen on teh
tävä tämä varmistus parhaansa mukaan.

5.
Kun on kyse keskinäisestä yhtiöstä, osuuskunnasta tai vas
taavasta laitoksesta ja kansallisessa lainsäädännössä tai laitoksen
yhtiöjärjestyksessä asiakas velvoitetaan merkitsemään pää
omainstrumentteja lainan saamiseksi, tällaista lainaa ei katsota
suoraksi tai epäsuoraksi rahoitukseksi, jos kaikki seuraavat ehdot
täyttyvät:

a) toimivaltainen viranomainen katsoo, että merkinnän määrä
on merkitykseltään vähäinen;

10 artikla
Keskinäisten yhtiöiden, säästöpankkien, osuuskuntien ja
vastaavien laitosten liikkeeseen laskemien
pääomainstrumenttien lunastamista koskevat rajoitukset
asetuksen (EU) N:o 575/2013 29 artiklan 2 kohdan b
alakohtaa ja 78 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa
1.
Laitos voi laskea liikkeeseen ydinpääomainstrumentteja
(CET1), joihin liittyy lunastusmahdollisuus, vain jos tästä mah
dollisuudesta on säädetty sovellettavassa kansallisessa lainsää
dännössä.

2.
Laitoksen mahdollisuus rajoittaa lunastusta asetuksen (EU)
N:o 575/2013 29 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 78 artiklan
3 kohdassa tarkoitettujen pääomainstrumentteja koskevien sään
nösten mukaisesti kattaa sekä oikeuden lykätä lunastusta että
oikeuden rajoittaa lunastettavaa määrää. Laitoksen on voitava
lykätä lunastusta tai rajoittaa lunastettavaa määrää rajoittamat
tomaksi ajaksi 3 kohdan mukaisesti.

3.
Laitoksen on vahvistettava instrumentteja koskevissa sään
nöksissä lunastamiselle asetettujen rajoitusten laajuus laitoksen
vakavaraisuustilanteen perusteella ottaen huomioon muun mu
assa seuraavat seikat:

a) laitoksen yleinen rahoitus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuus
tilanne;

b) ydinpääoman (CET1), ensisijaisen pääoman (T1) ja kokonais
pääoman määrä verrattuna kokonaisriskin määrään sellaisena
kuin se on laskettuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 ar
tiklan 1 kohdan a alakohdassa esitettyjen vaatimusten, direk
tiivin 2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettujen erityisten omia varoja koskevien vaatimusten
sekä saman direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritel
lyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen mukaisesti.

11 artikla

b) lainalla ei ole tarkoitus ostaa lainaa tarjoavan laitoksen pää
omainstrumentteja;

Keskinäisten yhtiöiden, säästöpankkien, osuuskuntien ja
vastaavien laitosten liikkeeseen laskemien
pääomainstrumenttien lunastamista koskevat rajoitukset
asetuksen (EU) N:o 575/2013 29 artiklan 2 kohdan b
alakohtaa ja 78 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa

c) lainansaajan on merkittävä vähintään yksi laitoksen pää
omainstrumentti päästäkseen keskinäisen yhtiön, osuuskun
nan tai vastaavan laitoksen jäseneksi.

1.
Instrumentteja koskevien sopimusmääräysten tai säännös
ten sisältämät lunastamista koskevat rajoitukset eivät saa estää
toimivaltaista viranomaista asettamasta tarvittaessa instrument
tien lunastamiselle lisärajoituksia asianmukaisin perustein ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 78 artiklan mukaisesti.

L 74/18

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava instrumentteja
koskevien sopimusmääräysten tai säännösten lunastamista kos
kevien rajoitusten perusteet. Jos ne eivät ole vakuuttuneita ra
joitusten perusteiden asianmukaisuudesta, niiden on vaadittava
laitoksia muuttamaan asianomaisia sopimusmääräyksiä. Jos inst
rumentteihin sovelletaan sopimusmääräysten puuttuessa kansal
lista lainsäädäntöä, lainsäädännössä on annettava laitokselle
mahdollisuus rajoittaa lunastamista 10 artiklan 1–3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla, jotta instrumenttien voitaisiin katsoa kuu
luvan ydinpääomaan (CET1).

3.
Laitoksen on dokumentoitava jokainen lunastamisen ra
joittamista koskeva päätös ja ilmoitettava toimivaltaiselle viran
omaiselle kirjallisesti jokainen tällainen päätös sekä syyt, joiden
takia – 3 kohdassa säädetyt perusteet huomioon ottaen – lunas
taminen on evätty tai sitä on lykätty kokonaisuudessaan tai
osittain.

4.
Jos samalla ajanjaksolla tehdään useita lunastamisen rajoit
tamista koskevia päätöksiä, laitos voi dokumentoida nämä pää
tökset yhdessä asiakirja-aineistossa.

2 JAKSO

Omiin varoihin sovellettavat suodattimet
12 artikla
Myyntivoiton käsite asetuksen (EU) N:o 575/2013
32 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 32 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetulla myyntivoitolla tarkoitetaan kaikkea lai
toksen kirjattua myyntivoittoa, joka on merkitty lisäyksenä mi
hin tahansa omien varojen osatekijään ja joka liittyy tulevaan
marginaalituloon, joka saadaan arvopaperistettujen omaisuus
erien myynnistä, kun ne poistetaan laitoksen taseesta arvopape
ristamistransaktion yhteydessä.

2.
Kirjattu myyntivoitto määritellään jäljempänä olevien a ja
b alakohdan väliseksi erotukseksi sovellettavan tilinpäätössään
nöstön mukaisesti:

a) saatujen omaisuuserien nettoarvo, johon sisältyvät kaikki uu
det hankitut omaisuuserät ja josta on vähennetty muut luo
vutetut omaisuuserät tai vastattavaksi otetut uudet velat;

b) ja arvopaperistettujen omaisuuserien tai taseesta pois kirjatun
osan kirjanpitoarvo.

3.
Tulevaan marginaalituloon liittyvällä kirjatulla myyntivoi
tolla tarkoitetaan tässä yhteydessä odotettua tulevaa hintaeroa
sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 575/2013
242 artiklassa.

14.3.2014

3 JAKSO

Vähennykset ydinpääomaeristä (CET1)
13 artikla
Kuluvan tilikauden tappioiden vähentäminen asetuksen
(EU) N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan a alakohtaa
sovellettaessa
1.
Ydinpääomansa (CET1) laskemiseksi vuoden aikana ja riip
pumatta siitä, tekeekö laitos tilinpäätöksen kunkin osavuosijak
son jälkeen, laitoksen on määritettävä tuloslaskelmansa ja vä
hennettävä ydinpääomaeristä (CET1) kaikki tappiot sitä mukaa
kun niitä aiheutuu.
2.
Laitoksen tuloslaskelman 1 kohdan mukaista määritystä
varten tulot ja menot määritetään käyttämällä samaa menetel
mää ja samoja tilinpäätösstandardeja kuin vuosikatsauksessa.
Tulot ja menot arvioidaan huolellisesti ja kohdennetaan sille
osavuosijaksolle, jolla ne ovat aiheutuneet, siten että jokaisella
osavuosijaksolla on kohtuullinen määrä ennakoituja vuotuisia
tuloja ja menoja. Olennaiset tai kertaluonteiset tapahtumat ote
taan kokonaisuudessaan huomioon ilman viivettä sillä osavuo
sijaksolla, jolla ne tapahtuvat.
3.
Jos kuluvan tilikauden tappiot on jo vähennetty ydinpää
omaeristä (CET1) osavuosi- tai vuosikatsausta varten, vähennystä
ei tarvitse tehdä. Tätä artiklaa sovellettaessa vuosikatsauksella
tarkoitetaan, että voitot ja tappiot on määritetty osavuositilin
päätöksen tai tilinpäätöksen jälkeen sen tilinpäätössäännöstön
mukaisesti, jota laitokseen sovelletaan kansainvälisten tilinpää
tösstandardien soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o
1606/2002 sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpää
töksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston
direktiivin 86/635/ETY (1) nojalla.
4.
Edellä olevia 1–3 kohtaa sovelletaan samalla tavalla voit
toihin ja tappioihin, jotka sisällytetään kertyneisiin muun laajan
tuloksen eriin.
14 artikla
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten
verosaamisten vähentäminen asetuksen (EU) N:o 575/2013
36 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu tulevista veronalaisista voitoista riippu
vien laskennallisten verosaamisten vähentäminen tehdään 2 ja 3
kohdan mukaisesti.
2.
Laskennallisten verosaamisten ja niihin liittyvien laskennal
listen verovelkojen välinen kuittaaminen tehdään erikseen jokai
sen verovelvollisen yhteisön osalta. Näihin laskennallisiin vero
saamisiin liittyvät vain ne laskennalliset verovelat, jotka perus
tuvat saman lainkäyttöalueen verolainsäädäntöön kuin lasken
nalliset verosaamiset. Laskennallisten verosaamisten ja verovel
kojen laskemiseksi konsolidoidulla tasolla verovelvollisiin yhtei
söihin katsotaan kuuluvan kaikki yhteisöt, jotka kuuluvat sovel
lettavan kansallisen lainsäädännön nojalla samaan veroyhty
mään, verotukselliseen konsolidointiin, verotukselliseen yksik
köön tai konsolidoituun veroilmoitukseen.
(1) Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta
1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja kon
solidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).
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3.
Niiden laskennallisten verovelkojen määrä, jotka voidaan
kuitata tulevista veronalaisista voitoista riippuvia laskennallisia
verosaamisia vasten, on jäljempänä olevan a alakohdan mukai
sen määrän ja b alakohdan mukaisen määrän välinen erotus:
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määrää ei voida nettouttaa sellaisia laskennallisia verosaamisia
vasten, joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen.

4 JAKSO

a) sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti kirjattu las
kennallisten verovelkojen määrä;

Muut ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
ja toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
17 artikla

b) laskennallisiin verosaamisiin liittyvien laskennallisten verovel
kojen määrä, joka on peräisin aineettomista hyödykkeistä ja
etuuspohjaisen eläkerahaston varoista.

Muut rahoituslaitosten pääomainstrumenteista tehtävät
vähennykset asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan 3
kohtaa sovellettaessa

15 artikla

1.
Omistusosuudet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan
1 kohdan 26 alakohdassa määriteltyjen rahoituslaitosten pää
omainstrumenteista vähennetään seuraavien laskelmien mukai
sesti:

Etuuspohjaisen eläkerahaston varojen vähentäminen
asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan e
alakohtaa ja 41 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä asetuksen
(EU) N:o 575/2013 41 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mai
nittu etukäteinen lupa vain, jos rajoittamaton mahdollisuus
käyttää kyseisiä etuuspohjaisen eläkerahaston varoja tarkoittaa
välitöntä ja esteetöntä pääsyä varoihin esimerkiksi siten, että
varojen käytölle ei ole asetettu mitään rajoituksia eivätkä kol
mannet osapuolet ole esittäneet mitään varoihin kohdistuvia
vaatimuksia.
2.
Varoihin on todennäköisesti esteetön pääsy silloin, kun
laitoksen ei tarvitse pyytää ja saada eläkerahastojen hoitajalta
tai eläkkeensaajilta erityistä hyväksyntää joka kerta, kun se ha
luaa käyttää järjestelmän ylimääräisiä varoja.
16 artikla
Ennakoitavissa olevien verojen vähentäminen asetuksen
(EU) N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan l alakohtaa ja
56 artiklan f alakohtaa sovellettaessa
1.
Sillä edellytyksellä, että laitos soveltaa tilinpäätössäännös
töä ja kirjanpitokäytänteitä, joissa liiketoimiin ja muihin tasee
seen tai tuloslaskelmaan kirjattuihin tapahtumiin liittyvät kulu
van kauden ja laskennalliset verovelat kirjataan kokonaisuudes
saan, laitos voi katsoa, että ennakoitavissa olevat verot on jo
otettu huomioon. Toimivaltaisen viranomaisen on oltava va
kuuttunut siitä, että kaikki tarvittavat vähennykset on tehty
joko sovellettavien tilinpäätösstandardien tai minkä tahansa
muiden oikaisujen mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdassa esitetyn edellytyksen katsotaan täytty
vän, kun laitos laskee ydinpääomansa (CET1) asetuksen (EY) N:o
1606/2002 mukaisesti laaditun tilinpäätöksen pohjalta.
3.
Jos 1 kohdassa esitetty edellytys ei täyty, laitoksen on
pienennettävä ydinpääomansa (CET1) eriä niiden liiketoimiin
ja muihin taseeseen tai tuloslaskelmaan kirjattuihin tapahtumiin
liittyvien kuluvan kauden ja laskennallisten verojen arvioidulla
määrällä, joita ei ole vielä kirjattu taseeseen ja tuloslaskelmaan.
Kuluvan kauden ja laskennallisten verojen arvioitu määrä mää
ritetään käyttäen asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 esitettyä me
netelmää vastaavaa tapaa. Laskennallisten verojen arvioitua

a) kaikki instrumentit, jotka luokitellaan pääomaksi ne liikkee
seen laskeneeseen rahoituslaitokseen sovellettavan yhtiöoike
uden nojalla ja – jos rahoituslaitos kuuluu vakavaraisuusvaa
timusten soveltamisalaan – jotka sisältyvät lakisääteisten
omien varojen korkeimpaan luokkaan ilman mitään rajoituk
sia, vähennetään ydinpääomaeristä (CET1);

b) kaikki instrumentit, jotka luokitellaan pääomaksi liikkeeseen
laskijaan sovellettavan yhtiöoikeuden nojalla ja – jos rahoi
tuslaitos ei kuulu vakavaraisuusvaatimusten soveltamisalaan
– jotka ovat eräpäivättömiä, kattavat ensimmäisen ja suhteel
lisesti suurimman osa aiheutuvista tappioista, sijoittuvat lai
toksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssime
nettelyn yhteydessä kaikkien muiden vaateiden jälkeen ja
ovat vailla mitään etuoikeutettua tai ennalta määrättyä voi
tonjakoa, vähennetään ydinpääomaeristä (CET1);

c) kaikki etuoikeudeltaan huonommat instrumentit, jotka katta
vat tappioita liiketoiminnan jatkuessa ja joihin kuuluu mah
dollisuus peruuttaa kuponkien maksaminen, vähennetään en
sisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos tällaisten etuoikeudel
taan huonompien instrumenttien määrä ylittää ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) määrän, ylijäämä vähennetään ydinpää
omasta (CET1);

d) kaikki muut etuoikeudeltaan huonommat instrumentit vä
hennetään toissijaisen pääoman (T2) eristä. Jos tällaisten etu
oikeudeltaan huonompien instrumenttien määrä ylittää tois
sijaisen pääoman (T2) määrän, ylijäämä vähennetään ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) määrä ei riitä, jäljelle jäävä määrä vähennetään ydin
pääomaeristä (CET1);

e) kaikki muut instrumentit, jotka kuuluvat rahoituslaitoksen
omiin varoihin asiaa koskevan sovellettavan vakavaraisuus
säännöstön mukaisesti, tai kaikki muut instrumentit, joiden
osalta laitos ei kykene osoittamaan a, b, c tai d alakohdassa
esitettyjen edellytysten täyttyvän, vähennetään ydinpääomae
ristä (CET1).
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2.
Laitosten on 3 kohdassa määritellyissä tilanteissa sovellet
tava asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti pääomainst
rumenteista olevista omistusosuuksista tehtäviä vähennyksiä
noudattaen vastaavan vähennyksen lähestymistapaa. Tätä kohtaa
sovellettaessa vastaavan vähennyksen lähestymistavalla tarkoite
taan lähestymistapaa, jossa vähennys tehdään samasta pääoman
osasta, johon pääoma luokiteltaisiin, jos laitos olisi itse laskenut
sen liikkeeseen.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä ei sovelleta
seuraavissa tapauksissa:

a) jos rahoituslaitos on toimivaltaisilta viranomaisilta toimilu
van saanut ja niiden valvoma rahoituslaitos, johon sovellet
tavat vakavaraisuusvaatimukset vastaavat niitä, joita laitoksiin
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla. Tätä lähes
tymistapaa sovelletaan kolmannen maan rahoituslaitoksiin
vain, jos kyseisen kolmannen maan vakavaraisuusjärjestelyn
vastaavuus on arvioitu mainitun asetuksen mukaisesti ja jos
kyseisen kolmannen maan vakavaraisuusjärjestelyn on to
dettu olevan vähintään unionissa noudatettavan järjestelyn
tasoinen;

b) jos rahoituslaitos on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/110/EY (1) 2 artiklassa tarkoitettu sähköisen
rahan liikkeeseenlaskijalaitos eikä siihen sovelleta kyseisen
direktiivin 9 artiklassa säädettyjä valinnaisia poikkeuksia;

c) jos rahoituslaitos on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2007/64/EY (2) 4 artiklassa tarkoitettu maksulaitos
eikä siihen sovelleta kyseisen direktiivin 26 artiklassa säädet
tyä poikkeusta;

d) jos rahoituslaitos on Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2011/61/EU (3) 4 artiklassa tarkoitettu vaihtoeh
toisten sijoitusrahastojen hoitaja tai Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/65/EY (4) 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu rahastoyhtiö.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu
16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos
ten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan va
kauden valvonnasta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu
13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla
(EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu
8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoita
jista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu
13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdis
tuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusy
ritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
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18 artikla
Kolmannen maan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten
pääomainstrumentit asetuksen (EU) N:o 575/2013
36 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa
1.
Sellaisten kolmannen maan vakuutus- ja jälleenvakuutus
yritysten pääomainstrumenteista olevat omistusosuudet, joihin
sovellettava vakavaraisuusjärjestely ei direktiivin 2009/138/EY
227 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti suoritetun arvi
oinnin mukaan vastaa mainitun direktiivin I osaston VI luvussa
säädettyä järjestelyä tai joihin sovellettavaa vakavaraisuusjärjeste
lyä ei ole lainkaan arvioitu, vähennetään seuraavasti:
a) kaikki instrumentit, jotka luokitellaan pääomaksi ne liikkee
seen laskeneisiin kolmannen maan vakuutus- ja jälleenvakuu
tusyrityksiin sovellettavan yhtiöoikeuden nojalla ja jotka si
sältyvät lakisääteisten omien varojen korkeimpaan luokkaan
ilman mitään rajoituksia kolmannen maan järjestelyn mukai
sesti, vähennetään ydinpääomaeristä (CET1);
b) kaikki etuoikeudeltaan huonommat instrumentit, jotka katta
vat tappioita liiketoiminnan jatkuessa ja joihin kuuluu mah
dollisuus peruuttaa kuponkien maksaminen, vähennetään en
sisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos tällaisten etuoikeudel
taan huonompien instrumenttien määrä ylittää ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) määrän, ylijäämä vähennetään ydinpää
omaeristä (CET1);
c) kaikki muut etuoikeudeltaan huonommat instrumentit vä
hennetään toissijaisen pääoman (T2) eristä. Jos tällaisten etu
oikeudeltaan huonompien instrumenttien määrä ylittää tois
sijaisen pääoman (T2) määrän, ylijäämä vähennetään ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos tämä ylijäämä ylittää
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) määrän, jäljelle jäävä ylijää
mäosuus vähennetään ydinpääomaeristä (CET1);
d) vakavaraisuusvaatimusten soveltamisalaan kuuluvien kolman
nen maan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten kaikki muut
instrumentit, jotka kuuluvat kolmannen maan vakuutus- ja
jälleenvakuutusyritysten omiin varoihin asiaa koskevan sovel
lettavan vakavaraisuusjärjestelyn mukaisesti, tai kaikki muut
instrumentit, joiden osalta laitos ei kykene osoittamaan a, b
tai c alakohdassa esitettyjen edellytysten täyttyvän, vähenne
tään ydinpääomaeristä (CET1).
2.
Jos kolmannen maan vakavaraisuusjärjestely, omia varoja
koskevat säännöt mukaan luettuina, vastaa direktiivin
2009/138/EY 227 artiklassa esitetyn menettelyn mukaisesti suo
ritetun arvioinnin mukaan mainitun direktiivin I osaston VI
luvussa säädettyä järjestelyä, omistusosuudet kolmannen maan
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten pääomainstrumenteista
käsitellään omistusosuuksina direktiivin 2009/138/EY 14 artik
lan mukaisesti toimiluvan saaneiden vakuutus- tai jälleenvakuu
tusyritysten pääomainstrumenteista.
3.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa laitos
ten on sovellettava vähennyksiä, jotka tehdään tapauksen mu
kaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 44 artiklan b alakohdan,
58 artiklan b alakohdan ja 68 artiklan b alakohdan nojalla
vakuutussektorin omista varoista olevista omistusosuuksista.
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19 artikla
Direktiivin 2009/138/EY soveltamisalan ulkopuolelle
jäävien yritysten pääomainstrumentit asetuksen (EU) N:o
575/2013 36 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa
Omistusosuudet sellaisten yritysten pääomainstrumenteista,
jotka on jätetty direktiivin 2009/138/EY soveltamisalan ulko
puolelle kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti, vähennetään
seuraavasti:
a) kaikki instrumentit, jotka luokitellaan pääomaksi ne liikkee
seen laskeneeseen yritykseen sovellettavan yhtiöoikeuden no
jalla ja jotka sisältyvät lakisääteisten omien varojen korkeim
paan luokkaan ilman mitään rajoituksia, vähennetään ydin
pääomasta (CET1);
b) kaikki etuoikeudeltaan huonommat instrumentit, jotka katta
vat tappioita liiketoiminnan jatkuessa ja joihin kuuluu mah
dollisuus peruuttaa kuponkien maksaminen, vähennetään en
sisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos tällaisten etuoikeudel
taan huonompien instrumenttien määrä ylittää ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) määrän, ylijäämä vähennetään ydinpää
omaeristä (CET1);
c) kaikki muut etuoikeudeltaan huonommat instrumentit vä
hennetään toissijaisen pääoman (T2) eristä. Jos tällaisten etu
oikeudeltaan huonompien instrumenttien määrä ylittää tois
sijaisen pääoman (T2) määrän, ylijäämä vähennetään ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) eristä. Jos tämä määrä ylittää ensi
sijaisen lisäpääoman (AT1) määrän, jäljelle jäävä ylijää
mäosuus vähennetään ydinpääomaeristä (CET1);
d) kaikki muut instrumentit, jotka kuuluvat yrityksen omiin
varoihin asiaa koskevan sovellettavan vakavaraisuusjärjestelyn
mukaisesti, tai kaikki muut instrumentit, joiden osalta laitos
ei kykene osoittamaan a, b tai c alakohdassa esitettyjen edel
lytysten täyttyvän, vähennetään ydinpääomasta (CET1).
III LUKU
ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)
1 JAKSO

Lunastusta koskevien kannustimien muoto ja luonne
20 artikla
Lunastusta koskevien kannustimien muoto ja luonne
asetuksen (EU) N:o 575/2013 52 artiklan 1 kohdan g
alakohtaa ja 63 artiklan h alakohtaa sovellettaessa
1.
Lunastusta koskevilla kannustimilla tarkoitetaan kaikkia
ominaisuuksia, jotka antavat liikkeeseen laskun hetkellä aiheen
odottaa, että pääomainstrumentti todennäköisesti lunastetaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kannustimiin kuuluvat
seuraavat kannustimien muodot:
a) osto-optio yhdistettynä instrumentin luottoriskimarginaalin
kasvuun silloin, kun osto-optiota ei käytetä;
b) osto-optio yhdistettynä vaatimukseen tai mahdollisuuteen
muuntaa instrumentti ydinpääomainstrumentiksi (CET1),
jos osto-optiota ei käytetä;
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c) osto-optio yhdistettynä viitekoron muutokseen silloin, kun
toiseen viitekorkoon liittyvä luottoriskimarginaali on suu
rempi kuin alun perin maksettu korko miinus swap-korko;
d) osto-optio yhdistettynä lunastusmäärän kasvuun tulevaisuu
dessa;
e) uudelleenmarkkinoinnin mahdollisuus yhdistettynä inst
rumentin luottoriskimarginaalin kasvuun tai viitekoron muu
tokseen silloin, kun toiseen viitekorkoon liittyvä luottoriski
marginaali on suurempi kuin alun perin maksettu korko
miinus swap-korko, jos instrumenttia ei markkinoida uudel
leen;
f) instrumentin markkinointi tavalla, joka antaa sijoittajien ym
märtää, että instrumentti lunastetaan takaisin.
2 JAKSO

Pääoman määrän muuntaminen tai kirjanpitoarvon alenta
minen
21 artikla
Pääoman määrän kirjanpitoarvon korotuksen luonne
kirjanpitoarvon alentamisen johdosta asetuksen (EU) N:o
575/2013 52 artiklan 1 kohdan n alakohtaa ja 52 artiklan 2
kohdan c alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa
1.
Pääoman määrän kirjanpitoarvon alentamista sovelletaan
määräsuhteen perusteella kaikkiin, joilla on hallussaan ensisijai
sen lisäpääoman (AT1) instrumentteja, joihin sisältyy samankal
tainen kirjanpitoarvon alentamisen mekanismi ja samanlainen
kynnystaso.
2.
Jotta kirjanpitoarvon alentamista voitaisiin pitää tilapäise
nä, on kaikkien seuraavien ehtojen täytyttävä:
a) kirjanpitoarvon alentamisen jälkeen mahdollisesti maksetta
vien voitonjakojen on perustuttava pienennettyyn pääoman
määrään;
b) kirjanpitoarvon korottamisen on perustuttava voittoihin sen
jälkeen, kun laitos on muodollisella päätöksellä vahvistanut
lopulliset voitot;
c) laitoksella on täysi harkintavalta toteuttaa instrumentin kir
janpitoarvon korottaminen tai pienennettyyn pääomaan pe
rustuva kuponkien maksaminen d–f alakohdan rajoitusten
puitteissa, eikä laitoksella ole mitään velvollisuutta toteuttaa
tai nopeuttaa kirjanpitoarvon korottamista erityisissä olosuh
teissa;
d) kirjanpitoarvon korottaminen toteutetaan suhteessa saman
kaltaisiin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin,
joihin on sovellettu kirjanpitoarvon alentamista;
e) instrumentin kirjanpitoarvon korottamisen ja pienennettyyn
pääomaan perustuvan kuponkien maksamisen yhteenlaske
tun enimmäismäärän on vastattava laitoksen voittoa kerrot
tuna luvulla, joka saadaan jakamalla 1 alakohdassa määritetty
määrä 2 alakohdassa määritetyllä määrällä:
1) laitoksen kaikkien kirjanpitoarvon alentamisen kohteena
olleiden ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien ni
mellismäärien summa ennen kirjanpitoarvon alentamista;
2) laitoksen ensisijaisen pääoman kokonaismäärä;
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f) kaikkien kirjanpitoarvon korottamisten ja pienennettyyn pää
omaan perustuvien kuponkien maksamisten yhteenlaskettua
määrää on käsiteltävä maksuna, joka johtaa ydinpääoman
(CET1) pienenemiseen, ja siihen, samoin kuin muihin ydin
pääomainstrumenttien (CET1) voitonjakoihin, sovelletaan di
rektiivin 2013/36/EU 141 artiklan 2 kohdassa, sellaisena
kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä tai
sääntelyä, tarkoitettua jakokelpoista enimmäismäärää koske
via rajoituksia.

suorittamaan korvauksia pääomainstrumenttien olemassa ole
ville haltijoille, kun uusi pääomainstrumentti lasketaan liikkee
seen.

3.
Sovellettaessa 2 kohdan e alakohtaa laskelma tehdään sillä
hetkellä, jolloin kirjanpitoarvon korottaminen toteutetaan.

24 artikla

22 artikla
Menettelyt ja ajoitus laukaisevan tapahtuman toteutumisen
määrittämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 52 artiklan 1
kohdan n alakohtaa sovellettaessa
1.
Jos laitos on todennut, että ydinpääoman (CET1) osuus on
laskenut alle tason, joka käynnistää instrumentin muuntamisen
tai kirjanpitoarvon alentamisen asetuksen (EU) N:o 575/2013
ensimmäisessä osassa olevassa II osastossa säädettyjen vaatimus
ten soveltamisen tasolla, laitoksen ylimmän hallintoelimen tai
muun asianomaisen elimen on viipymättä todettava, että laukai
seva tapahtuma on toteutunut, ja laitoksella on peruuttamaton
velvollisuus alentaa instrumentin kirjanpitoarvoa tai muuntaa
instrumentti.
2.
Kirjanpitoarvon alentamisen tai muuntamisen määrä mää
ritetään mahdollisimman pian ja enintään kuukauden kuluessa
siitä, kun laukaisevan tapahtuman toteutuminen on todettu 1
kohdan nojalla.
3.
Toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että 2 kohdassa
tarkoitettua kuukauden enimmäisaikaa lyhennetään, jos se kat
soo, että kirjanpitoarvon alentamisen tai muuntamisen määrästä
on riittävä varmuus, tai jos se katsoo, että muuntaminen tai
kirjanpitoarvon alentaminen on tarpeellista toteuttaa välittömäs
ti.

4 JAKSO

Erillisyhtiöiden käyttö omien varojen instrumenttien välilli
seen liikkeeseenlaskuun
Erillisyhtiöiden käyttö omien varojen instrumenttien
välilliseen liikkeeseenlaskuun asetuksen (EU) N:o 575/2013
52 artiklan 1 kohdan p alakohtaa ja 63 artiklan n alakohtaa
sovellettaessa
1.
Jos laitos tai konsolidoinnin piiriin asetuksen (EU) N:o
575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti
kuuluva yhteisö laskee liikkeeseen pääomainstrumentin, jonka
erillisyhtiö merkitsee, tätä pääomainstrumenttia ei voida laitok
sen tai edellä mainitun yhteisön tasolla sisällyttää pääoman
luokkaan, joka on korkeampi kuin erillisyhtiölle liikkeeseen las
ketun pääoman ja erillisyhtiön kolmansille osapuolille liikkee
seen laskeman pääoman alin luokka. Tätä vaatimusta sovelletaan
vakavaraisuusvaatimusten konsolidoidulla tasolla, alakonsoli
dointiryhmän tasolla ja yksilöllisellä tasolla.

2.
Erillisyhtiön liikkeeseen laskemat instrumentit eivät saa
tuoda haltijoilleen suotuisampia oikeuksia kuin ne oikeudet,
jotka haltijat saisivat, jos instrumentin liikkeeseenlaskijana olisi
laitos tai konsolidoinnin piiriin asetuksen (EU) N:o 575/2013
ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti kuuluva yhtei
sö.

IV LUKU
YLEISET VAATIMUKSET

4.
Jos kirjanpitoarvon alentamisen tai muuntamisen määrästä
on tehtävä riippumaton selvitys ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
instrumentteja koskevien säännösten nojalla tai jos toimivaltai
nen viranomainen vaatii riippumattoman selvityksen kirjanpito
arvon alentamisen tai muuntamisen määrän määrittämiseksi,
laitoksen ylimmän hallintoelimen tai muun asianomaisen eli
men on varmistettava, että se tehdään välittömästi. Kyseinen
riippumaton selvitys on toteutettava mahdollisimman pian,
eikä se saa estää sitä, että laitos alentaa tai muuntaa ensisijaisen
lisäpääoman (AT1) instrumentin kirjanpitoarvoa ja täyttää 2 ja 3
kohdassa asetetut vaatimukset.

1 JAKSO

Indeksiomistusosuuksista johtuvat välilliset omistusosuudet
25 artikla
Varovaisuus, jota on noudatettava vastuiden arviossa, jota
käytetään vaihtoehtona suojattavien vastuiden laskennalle,
asetuksen (EU) N:o 575/2013 76 artiklan 2 kohtaa
sovellettaessa
1.
Arviossa on noudatettu riittävää varovaisuutta, jos jompi
kumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

3 JAKSO

Instrumenttien ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen
pääomapohjan vahvistamisen
23 artikla
Instrumenttien ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen
pääomapohjan vahvistamisen asetuksen (EU) N:o 575/2013
52 artiklan 1 kohdan o alakohtaa sovellettaessa
Ominaisuuksiin, jotka voivat estää laitoksen pääomapohjan
vahvistamisen, kuuluvat säännökset, joilla laitos määrätään

a) jos indeksin sijoitusvaltuuksissa määritetään, että indeksiin
kuuluvan finanssialan yhteisön pääomainstrumentti ei voi
ylittää kyseisen indeksin suurinta sallittua prosenttiosuutta,
laitos käyttää kyseistä prosenttiosuutta arviona omistuso
suuksien arvosta, joka vähennetään tapauksen mukaan sen
ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai tois
sijaisen pääoman (T2) eristä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti
tai ydinpääomasta (CET1), jos laitos ei pysty määrittelemään
omistusosuuden tarkkaa luonnetta;
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b) jos laitos ei pysty määrittämään a alakohdassa tarkoitettua
suurinta sallittua prosenttiosuutta ja jos indeksiin sisältyy –
sen sijoitusvaltuuksien tai muiden asian kannalta merkityk
sellisten tietojen osoittamalla tavalla – finanssialan yhteisöjen
pääomainstrumentteja, laitos vähentää indeksiomistusosuudet
täysimääräisesti ydinpääomansa (CET1), ensisijaisen lisäpää
omansa (AT1) tai toissijaisen pääomansa (T2) eristä 17 artik
lan 2 kohdan mukaisesti tai ydinpääomasta (CET1), jos laitos
ei pysty määrittelemään omistusosuuden tarkkaa luonnetta.
2.

Sovellettaessa 1 kohtaa sovelletaan seuraavia:

a) indeksiomistusosuudesta johtuva välillinen omistusosuus kat
taa sen osan indeksistä, joka on sijoitettu indeksiin kuuluvien
finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisä
pääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenttei
hin;
b) indeksiin kuuluvat muun muassa mutteivät yksinomaan in
deksirahastot, osake- tai bondi-indeksit tai kaikki muut jär
jestelyt, joissa kohde-etuutena toimiva instrumentti on fi
nanssialan yhteisön liikkeeseen laskema pääomainstrumentti.
26 artikla
Ilmaisun ”toiminnallisesti raskas” merkitys asetuksen (EU)
N:o 575/2013 76 artiklan 3 kohdassa
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 76 artiklan 3 kohtaa so
vellettaessa ilmaisulla ”toiminnallisesti raskas” tarkoitetaan tilan
teita, joissa toimivaltaisen viranomaisen arvion mukaan ei ole
perusteltua soveltaa jatkuvasti läpikatsomisperiaatetta omistuso
suuksiin finanssialan yhteisöjen pääomasta. Kun toimivaltaiset
viranomaiset arvioivat toiminnallisesti raskaiden tilanteiden
luonnetta, niiden on otettava huomioon tällaisten positioiden
vähäinen olennaisuus ja lyhyt hallussapitoaika. Lyhyt hallussapi
toaika edellyttää laitokselta näyttöä indeksin vahvasta likviditee
tistä.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa position katsotaan
olevan olennaisuudeltaan vähäinen, kun kaikki seuraavat edelly
tykset täyttyvät:
a) indeksiomistusosuuksista johtuva yksittäinen nettovastuu mi
tattuna ennen läpikatsomista on enintään kaksi prosenttia
ydinpääomaeristä (CET1) sellaisina kuin ne on laskettu ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 46 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa;
b) indeksiomistusosuuksista johtuva yhdistetty nettovastuu mi
tattuna ennen läpikatsomista on enintään viisi prosenttia
ydinpääomaeristä (CET1) sellaisina kuin ne on laskettu ase
tuksen (EU) N:o 575/2013 46 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa;
c) ennen läpikatsomista mitatun indeksiomistusosuuksista joh
tuvan yhdistetyn nettovastuun ja muiden omistusosuuksien,
jotka vähennetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan
1 kohdan h alakohdan mukaisesti, summa on enintään kym
menen prosenttia ydinpääomaeristä (CET1) sellaisina kuin ne
on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 46 artiklan 1
kohdan a alakohdassa.

L 74/23

2 JAKSO

Valvontaviranomaisen lupa omien varojen vähentämiseen
27 artikla
Ilmaisun ”laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta
kestävä” merkitys asetuksen (EU) N:o 575/2013 78 artiklan
1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 78 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa oleva ilmaisu ”laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta
kestävä” tarkoittaa, että laitoksen kannattavuus, sellaisena kuin
toimivaltainen viranomainen on sen arvioinut, pysyy hyvänä tai
ei muutu huonompaan suuntaan sinä päivänä ja ennakoitavissa
olevassa tulevaisuudessa sen jälkeen, kun instrumentit on kor
vattu yhtä laadukkailla tai laadukkaammilla omien varojen inst
rumenteilla. Toimivaltaisen viranomaisen arvioinnissa on otet
tava huomioon laitoksen kannattavuus stressitilanteissa.

28 artikla
Menettely- ja tietovaatimukset, jotka laitoksen on
täytettävä hakiessaan lupaa toteuttaa lunastuksia,
vähennyksiä ja takaisinostoja, asetuksen (EU) N:o 575/2013
77 artiklaa sovellettaessa
1.
Omien varojen instrumenttien lunastuksia, vähennyksiä ja
takaisinostoja ei saa ilmoittaa instrumenttien haltijoille, ennen
kuin laitos on saanut niihin etukäteisen luvan toimivaltaiselta
viranomaiselta.

2.
Kun lunastuksia, vähennyksiä ja takaisinostoja odotetaan
toteutuvan riittävällä varmuudella ja kun toimivaltaiselta viran
omaiselta on saatu etukäteinen lupa, laitoksen on vähennettävä
lunastuksia, vähennyksiä ja takaisinostoja vastaavat määrät asi
anmukaisista omien varojen osatekijöistä ennen kuin lunastuk
set, vähennykset ja takaisinostot tosiasiallisesti toteutuvat. Riit
tävänä varmuutena pidetään erityisesti sitä, että laitos on julki
sesti ilmoittanut aikeensa lunastaa, vähentää tai ostaa takaisin
jonkin omien varojen instrumentin.

3.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan tapauksen mukaan
vakavaraisuusvaatimusten konsolidoidulla tasolla, alakonsoli
dointiryhmän tasolla ja yksilöllisellä tasolla.

29 artikla
Laitoksen lunastusten, vähennysten ja takaisinostojen
toteuttamista varten tekemän lupahakemuksen
toimittaminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 ja
78 artiklaa sovellettaessa ja asianmukaiset perusteet
lunastamisen rajoittamiselle asetuksen (EU) N:o 575/2013
78 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa
1.
Laitoksen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle
hakemus, ennen kuin se vähentää tai ostaa takaisin ydinpää
omainstrumentteja (CET1) tai ostaa, lunastaa tai ostaa takaisin
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2)
instrumentteja.
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2.
Hakemukseen voi sisältyä suunnitelma siitä, miten laitos
aikoo rajoitetun ajan toteuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013
77 artiklassa lueteltuja toimia useiden pääomainstrumenttien
osalta.
3.
Kun kyse on ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpää
oman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien takai
sinostosta markkinatakausta varten, toimivaltaiset viranomaiset
voivat asetuksen (EU) N:o 575/2013 78 artiklassa säädetyin
perustein antaa ennalta luvan toteuttaa kyseisen asetuksen 77 ar
tiklassa lueteltuja toimia tietyn ennalta määrätyn määrän rajois
sa.
a) Ydinpääoman (CET1) instrumenttien osalta kyseinen määrä
ei saa olla suurempi kuin alempi seuraavista määristä:
1) kolme prosenttia asianomaisen liikkeeseenlaskun määräs
tä;
2) 10 prosenttia määrästä, jolla ydinpääoma (CET1) ylittää
asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan mukaisten
ydinpääomaa (CET1) koskevien vaatimusten, direktiivin
2013/36/EU 104 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoi
tettujen erityisten omia varoja koskevien vaatimusten sekä
saman direktiivin 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn
yhteenlasketun puskurivaatimuksen summan.
b) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2)
instrumenttien osalta ennalta määrätty määrä ei saa olla suu
rempi kuin alempi seuraavista määristä:
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oston, lunastuksen tai takaisinoston toteutumisen jälkeen jäljelle
jäävään asianomaisen liikkeeseenlaskun määrään.
6.
Edellä olevia 1–5 kohtaa sovelletaan tapauksen mukaan
vakavaraisuusvaatimusten konsolidoidulla tasolla, alakonsoli
dointiryhmän tasolla ja yksilöllisellä tasolla.
30 artikla
Laitoksen toimittaman hakemuksen sisältö asetuksen (EU)
N:o 575/2013 77 artiklaa sovellettaessa
1.
Edellä 29 artiklassa tarkoitettuun hakemukseen on liitet
tävä seuraavat tiedot:
a) perusteltu selitys jonkin 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
toimen toteuttamiselle;
b) tiedot pääomavaatimuksista ja pääomapuskureista vähintään
kolmelta vuodelta, mukaan lukien omien varojen määrä ja
koostumus ennen toimen toteuttamista ja sen jälkeen sekä
toimen vaikutukset sääntelyvaatimuksiin;
c) asetuksen (EU) N:o 575/2013 78 artiklan 1 kohdan a ala
kohdassa tarkoitetun pääomainstrumentin korvaamisen vai
kutus laitoksen kannattavuuteen;
d) arviointi riskeistä, joille laitos altistuu tai saattaa altistua, sekä
siitä, riittävätkö omat varat kattamaan nämä riskit asian
mukaisesti, mukaan lukien tärkeimpiä riskejä koskevat stres
sitestit, joista ilmenevät potentiaaliset tappiot erilaisissa tilan
teissa;

1) 10 prosenttia asianomaisen liikkeeseenlaskun määrästä;
2) tai kolme prosenttia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai
toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien jäljellä olevasta
kokonaismäärästä soveltuvin osin.
4.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös antaa ennalta lu
van asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklassa lueteltuihin
toimiin silloin, kun asiaan liittyvät omien varojen instrumentit
siirretään laitoksen työntekijöille palkitsemisjärjestelmän osana.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille omien
varojen instrumenttien ostamisesta tällaisiin tarkoituksiin ja vä
hennettävä nämä instrumentit omista varoista vastaavan vähen
nyksen lähestymistavan mukaisesti sinä aikana, kun ne ovat
laitoksen hallussa. Vastaavuuteen perustuvaa vähennystä ei tar
vitse tehdä, jos tämän kohdan mukaiseen toimeen liittyvät kulut
on jo sisällytetty omiin varoihin osavuosi- tai vuosikatsausta
varten.
5.
Toimivaltainen viranomainen voi asetuksen (EU) N:o
575/2013 78 artiklassa säädetyin perustein antaa ennalta luvan
toteuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklassa lueteltuja
toimia tietyn ennalta määrätyn määrän rajoissa silloin, kun os
tettavien, lunastettavien tai takaisinostettavien omien varojen
instrumenttien määrä on merkitykseltään vähäinen suhteessa

e) mahdolliset muut tiedot, joita toimivaltainen viranomainen
pitää tarpeellisina arvioidakseen asetuksen (EU) N:o
575/2013 78 artiklan mukaisen luvan myöntämisen aiheel
lisuuden.
2.
Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa laitoksen joi
denkin 2 kohdassa lueteltujen tietojen toimittamisesta, jos se on
vakuuttunut, että kyseiset tiedot ovat jo sen saatavilla.
3.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan tapauksen mukaan
vakavaraisuusvaatimusten yksilöllisellä tasolla, konsolidoidulla
tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla.
31 artikla
Laitoksen toimittaman hakemuksen ajoitus ja
toimivaltaisen viranomaisen suorittama hakemuksen
käsittely asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklaa
sovellettaessa
1.
Laitoksen on toimitettava täydellinen hakemus sekä 29 ja
30 artiklassa tarkoitetut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle
vähintään kolme kuukautta ennen kuin se ilmoittaa jostakin
asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklassa luetellusta toimesta
instrumenttien haltijoille.

14.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti ja
poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia laitosten toimittaa 1 koh
dassa tarkoitetun hakemuksen myöhemmin kuin kolme kuu
kautta ennen toimesta ilmoittamista.

3.
Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä hakemus joko
1 kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa tai 2 kohdassa tarkoitetun
ajan kuluessa. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huo
mioon uudet, käsittelyaikana saapuneet tiedot, jos sellaisia on
saatavilla ja jos ne pitävät niitä olennaisina. Toimivaltaiset viran
omaiset voivat aloittaa hakemuksen käsittelyn vasta, kun ne
ovat vakuuttuneita siitä, että ne ovat saaneet laitokselta 28 artik
lassa vaaditut tiedot.

L 74/25

tarkoitettu omistusosuuksien tilapäinen hallussapito tapahtuu
rahoitustuen antamiseksi kyseisen finanssialan yhteisön uudel
leenorganisointia ja pelastamista varten, jos tuen antaminen ta
pahtuu ohjelman puitteissa ja toimivaltaisen viranomaisen hy
väksynnällä ja jos ohjelmassa esitetään selkeästi tilapäisten omis
tusosuuksien ja rahoitustuen antamisen välisen vuorovaikutuk
sen vaiheet, aikataulu ja tavoitteet.

V LUKU
VÄHEMMISTÖOSUUDET JA TYTÄRYRITYSTEN LIIKKEESEEN
LASKEMAT ENSISIJAISEN LISÄPÄÄOMAN (AT1) JA TOISSIJAI
SEN PÄÄOMAN (T2) INSTRUMENTIT

34 artikla
32 artikla
Keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja
vastaavien laitosten lunastusten, vähennysten ja
takaisinostojen toteuttamista varten tekemät
lupahakemukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklaa
sovellettaessa
1.
Keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja
vastaavien laitosten ydinpääomainstrumenttien (CET1) lunastuk
sen yhteydessä 29 artiklan 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitettu hake
mus ja 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle yhtä tiheällä aikavälillä kuin lai
toksen toimivaltainen elin tarkastelee lunastuksia.

2.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ennalta luvan to
teuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 77 artiklassa lueteltuja
toimia tietyn ennalta määrätyn lunastettavan määrän, josta on
vähennetty maksettujen uusien ydinpääomainstrumenttien mer
kinnän määrä, rajoissa enintään vuoden kuluessa. Tämä ennalta
määrätty määrä saa olla enintään kaksi prosenttia ydinpää
omasta (CET1), jos ne ovat vakuuttuneita siitä, että kyseinen
toimi ei vaaranna laitoksen nykyistä tai tulevaa vakavaraisuusti
lannetta.

Erillisyhtiöiden toimintaan mahdollisesti liittyvien varojen
lajit sekä käsitteet ”minimaalinen” ja ”merkityksetön”
määriteltäessä ehdot täyttävää erillisyhtiön
liikkeeseenlaskemaa ensisijaista lisäpääomaa (AT1) ja
toissijaista pääomaa (T2) asetuksen (EU) N:o 575/2013
83 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa
1.
Erillisyhtiön varojen katsotaan olevan minimaalisia ja mer
kityksettömiä, kun molemmat seuraavista edellytyksistä täytty
vät:

a) ne erillisyhtiön varat, jotka eivät muodostu sijoituksista etu
yhteydessä olevan tytäryrityksen omiin varoihin, rajoittuvat
käteisvaroihin, jotka on tarkoitettu kuponkien maksamiseen
ja erääntyneiden omien varojen instrumenttien lunastami
seen;

b) erillisyhtiön muiden kuin a alakohdassa mainittujen varojen
määrä ei saa ylittää 0,5:tä prosenttia erillisyhtiön taseen lop
pusummien keskiarvosta kolmelta edelliseltä vuodelta.

2.
Sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa toimivaltainen viran
omainen voi sallia laitoksen käyttää korkeampaa prosenttiosuut
ta, mikäli molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

3 JAKSO

Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyk
sistä
33 artikla
Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä
vähennyksistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 79 artiklan 1
kohtaa sovellettaessa
1.
Väliaikaisen poikkeuksen kesto ei saa ylittää rahoitustuki
ohjelmassa määritettyä ajanjaksoa. Poikkeusta ei voida myöntää
pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi.

2.
Poikkeus koskee vain uusia omistusosuuksia rahoitustukea
saavan finanssialan yhteisön instrumenteista.

3.
Väliaikaisen poikkeuksen myöntämiseksi omista varoista
tehtävistä vähennyksistä toimivaltainen viranomainen voi kat
soa, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 79 artiklan 1 kohdassa

a) korkeampi prosenttiosuus on tarpeellinen yksinomaan erilli
syhtiön muuttuvien kustannusten kattamiseksi;

b) vastaava nimellinen määrä on enintään 500 000 euroa.

VI LUKU
ASETUKSEN (EU) N:O 575/2013 OMIA VAROJA KOSKEVIEN
SIIRTYMÄSÄÄNNÖSTEN TARKENTAMINEN

35 artikla
Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset asetuksen (EU)
N:o 575/2013 481 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa
1.
Ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja
toissijaisen pääoman (T2) eriin tehtäviä asetuksen (EU) N:o
575/2013 481 artiklan mukaisia oikaisuja sovelletaan 2–7 koh
dan mukaisesti.
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2.
Jos direktiivin 2006/48/EY ja direktiivin 2006/49/EY täy
täntöönpanosäännösten nojalla vähennykset ja suodattimet liit
tyvät direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a, b ja c alakohdassa
tarkoitettuihin omien varojen eriin, oikaisu tehdään ydinpää
omaeriin (CET1).
3.
Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja jos
direktiivin 2006/48/EY ja direktiivin 2006/49/EY täytäntöönpa
nosäännösten nojalla kyseisiä vähennyksiä ja suodattimia on
sovellettu direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a–ca alakohdassa
tarkoitettujen omien varojen erien summaan ottaen huomioon
kyseisen direktiivin 154 artikla, oikaisu tehdään ensisijaisen lisä
pääoman (AT1) eriin.
4.
Jos ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien määrä on pie
nempi kuin niihin liittyvä oikaisu, jäljelle jäävä oikaisu tehdään
ydinpääomaeriin (CET1).
5.
Muissa kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja
jos direktiivin 2006/48/EY ja direktiivin 2006/49/EY täytän
töönpanosäännösten nojalla kyseisiä vähennyksiä ja suodattimia
on sovellettu direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan d–h alakoh
dassa tarkoitettuihin omien varojen eriin tai direktiivin
2006/48/EY ja direktiivin 2006/49/EY mukaiseen omien varo
jen kokonaismäärään, oikaisu tehdään toissijaisen pääoman (T2)
eriin.
6.
Jos toissijaisen pääoman (T2) erien määrä on pienempi
kuin niihin liittyvä oikaisu, jäljelle jäävä oikaisu tehdään ensisi
jaisen lisäpääoman (AT1) eriin.
7.
Jos toissijaisen pääoman (T2) ja ensisijaisen lisäpääoman
(AT1) erien määrä on pienempi kuin niihin liittyvä oikaisu,
jäljelle jäävä oikaisu tehdään ydinpääomaeriin (CET1).
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36 artikla
Ydinpääomaerinä (CET1) tai ensisijaisen lisäpääoman (AT1)
erinä määräaikaisen valtiontukea sisältämättömien
pääomainstrumenttien uusista säännöksistä vapauttamisen
ulkopuolelle jäävien erien määräaikainen vapauttaminen
uusista säännöksistä omien varojen muina osatekijöinä
asetuksen (EU) N:o 575/2013 487 artiklan 1 ja 2 kohtaa
sovellettaessa
1.
Kun omien varojen instrumenteille myönnetään asetuksen
(EU) N:o 575/2013 487 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetty kä
sittely 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2021 välisenä aikana, instrumentteja voidaan käsitellä kyseisellä
tavalla joko kokonaisuudessaan tai osittain. Mikään tällainen
käsittely ei saa vaikuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 486 ar
tiklan 4 kohdassa määritetyn rajan laskentaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja omien varojen instrument
teja voidaan käsitellä uudelleen asetuksen (EU) N:o 575/2013
484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina erinä edellyttäen, että ne
ovat kyseisen asetuksen 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
eriä ja että niiden määrä ei enää ylitä kyseisen asetuksen 486 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sovellettavia prosenttiosuuksia.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja omien varojen instrument
teja voidaan käsitellä uudelleen 484 artiklan 4 kohdassa tarkoi
tettuina erinä edellyttäen, että ne ovat asetuksen (EU) N:o
575/2013 484 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja eriä ja
että niiden määrä ei enää ylitä kyseisen asetuksen 486 artiklan
3 kohdassa tarkoitettuja sovellettavia prosenttiosuuksia.
37 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

