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Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnan johtajan päätösesitys johtokunnalle olla määrittämättä Nordea Bank Oyj 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäväksi luottolaitokseksi (G-SII)

Finanssivalvonta on pyytänyt Rahoitusvakausviraston (RVV) lausuntoa yllä mainitusta Fi
nanssivalvonnan johtajan päätösesityksestä Finanssivalvonnan johtokunnalle. RVV kiittää 
mahdollisuudesta lausua asiassa. RVV on lausunnossaan arvioinut päätösesityksen vaiku
tuksia kriisinratkaisun ja talletussuojan kannalta.

Päätösesityksessä johtajan kantaa perustellaan erityisesti sillä, ettei Nordea Bank Oyj sisälly 
vakausneuvoston (FSB) 16.11.2018 julkaisemaan vuosittaiseen luetteloon maailmanlaajui
sen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävistä luottolaitoksista, sekä sillä, ettei Finanssival
vonnan tiedossa ole syitä poiketa FSB:n suosituksesta.

RVV toteaa, että FSB:ssä on valmisteltu maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittäville luottolaitoksille niiden tappionkantokykyä vahvistava TLAC- (Total Loss-Absor- 
bing Capacity) suositus, joka tulee voimaan 1.1.2019 lukien (täysimääräisesti 1.1.2022 lukien). 
Vaatimus osaltaan parantaa kriisinratkaisutilanteessa toteutettavan sijoittajavastuun täytän- 
töönpanemista niin sanotun bail in- strategian omaavilla pankeilla. Samanaikaisesti EU- alu
eella kotipaikkaansa pitäville maailmanlaajuisesti merkittäville luottolaitoksille ollaan saatta
massa voimaan FSB:n suositusta vastaavat sitovat TLAC- vaateet riskien vähentämistä kos
kevan laajan EU- lainsäädäntöpaketin täytäntöönpanon yhteydessä. Käytännössä TLAC- vaa
teet ovat osa EU:n vakavaraisuusasetuksen muutosta (ns. CRR 2) koskevaa pakettia, jotka 
pyritään saamaan TLAC- vaateiden osalta voimaan takautuvasti jo vuoden 2019 alusta lukien.

Osana edellä mainittua EU- lainsäädäntöpakettia ollaan myös saattamassa voimaan kansalli
sesti merkittäville suurille luottolaitoksille TLAC- vaadetta vastaavat, mutta tasoltaan hieman 
lievemmät tappionkantokykyä parantavat vaatimukset. Tämänhetkisen tiedon mukaan Nordea 
Bank Oyj tulisi tämän vaateen piiriin. Kyseinen ns. pilari 1 MREL- vaade täydentäisi jo ole
massa olevaa EU- sääntelyä, jonka mukaan kaikille kriisinratkaisustrategian omaaville luotto
laitoksille on osana kriisinratkaisusuunnittelua asetettava tappionkantokykyä vahvistava 
MREL- (Minimum Requirement of Eligible Liabilities) vaade (ns. pilari 2 MREL- vaade).

RVV:n näkemyksen mukaan lausuttavana olevan esityksen mukaisella päätöksellä ei ole 
edellä kuvatuista syistä vaikutusta Nordea Bank Oyj:n purettavuuteen tai sen toiminnan uudel- 
leenjärjestelyedellytyksiin kriisitilanteessa.

Lisäksi RVV on arvioinut, että päätösesityksellä ei ole vaikutuksia, jotka liittyisivät Nordean 
talletussuojaan.
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Yhteenvetona RW toteaa, että sillä ei ole huomauttamista johtajan päätösesitykseen.

RW toteaa lopuksi näkemyksenään, että esitetyn päätöksen johdosta Nordea Bank Oyj ei 
ole maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia (G-SII) koske
vien ns. TLAC- vaateiden piirissä siinäkään tapauksessa, että EU:n vakavaraisuusasetuksen 
muutokset tulisivat edellä todetusti voimaan jo vuoden 2019 aikana.
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