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Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. joulukuuta 2013 elvytys- ja 

kriisinratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille (2013/2047(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon heinäkuussa 2012 julkaistun maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean 

(CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) 

finanssimarkkinoiden infrastruktuurien elvyttämistä ja kriisinratkaisua koskevan 

kuulemisasiakirjan "Recovery and Resolution of financial Market Infrastructures", 

– ottaa huomioon elokuussa 2013 julkaistun CPSS:n ja IOSCO:n finanssimarkkinoiden 

infrastruktuurien elvyttämistä koskevan kuulemisasiakirjan "Recovery of financial market 

infrastructures", 

– ottaa huomioon heinäkuussa 2013 julkaistut kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön 

(IAIS) raportit järjestelmän kannalta maailmanlaajuisesti merkittävistä vakuutusyhtiöistä 

ja niihin liittyvistä arviointimenetelmistä ja toimintapolitiikasta "Global Systemically 

Important Insurers: Initial Assessment Methodology" ja "Global Systemically Important 

Insurers: Policy Measures", 

– ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2013 julkaistun finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän (FSB) julkaisun järjestelmän kannalta maailmanlaajuisesti merkittävistä 

vakuutusyhtiöistä ja niihin sovellettavasta toimintapolitiikasta "Global systemically 

important insurers (G-SIIs) and the policy measures that will apply to them"1, 

– ottaa huomioon elokuussa 2013 julkaistun FSB:n pankkialan ulkopuolisten 

finanssilaitosten kriisinratkaisujärjestelmien keskeisten ominaisuuksien soveltamista 

koskevan kuulemisasiakirjan "Application of the Key Attributes of Effective Resolution 

Regimes to Non-Bank Financial Institutions", 

– ottaa huomioon komission yksiköiden järjestämän kuulemisen muiden finanssilaitosten 

kuin pankkien mahdollisesta elvytys- ja kriisinratkaisun kehyksestä, 

– ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 

4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 648/2012 (EMIR-asetus)2, 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja 

direktiivin 98/26/EY muuttamisesta, 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 

                                                 
1 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130718.pdf. 
2 EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1. 



(COM(2012)0280) (BRRD-direktiivi) sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan siitä 

laatiman mietinnön1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0343/2013), 

A. ottaa huomioon, että finanssimarkkinainfrastruktuurien arvioinnit on nyt sisällytetty 

Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin rahoitusalan arviointiohjelmiin; 

B. ottaa huomioon, että tehokkaat elvytyssuunnitelmat ja kriisinratkaisuvälineet ovat 

ratkaisevan tärkeitä pankkialan ulkopuolisen rahoitussektorin vakauden parantamiseksi 

maailmanlaajuisesti; 

C. ottaa huomioon, että finanssimarkkinainfrastruktuureja koskevat järjestelyt vaihtelevat 

suuresti ja että asianmukaisten elvytys- ja ennen kaikkea kriisinratkaisusuunnitelmien 

laatimisen helpottamiseksi on välttämätöntä erottaa infrastruktuurit toisistaan 

organisaatiomallin monimutkaisuuden, maantieteellisen toiminta-alueen ja 

liiketoimintamallin perusteella; 

D. katsoo, että vaikka EMIR-asetuksen ja arvopaperikeskuksia koskevan direktiivin avulla 

pyritään vähentämään järjestelmäriskiä hyvin säännellyn markkinainfrastruktuurin kautta, 

suunnittelemattomat seuraukset ovat mahdollisia; 

E. katsoo, että vaikka pakollinen keskusvastapuoliselvitys vaikuttaa myönteisesti 

finanssimarkkinoiden kokonaisjärjestelmäriskin vähentämiseen, se on myös lisännyt 

järjestelmäriskin keskittymistä keskusvastapuolissa, ja huomauttaa, että 

keskusvastapuolet ovat omilla markkinoillaan järjestelmän kannalta merkittäviä; 

F. ottaa huomioon, että suurimmat selvitysosapuolet ovat tyypillisesti osallisina useammassa 

kuin yhdessä keskusvastapuolessa, joten yhden keskusvastapuolen kaatuessa myös muut 

ajautuvat todennäköisesti vaikeuksiin; 

G. ottaa huomioon, että keskusvastapuolen osapuolten lukuisilla vararikoilla on tuhoisia 

vaikutuksia finanssimarkkinoiden lisäksi asianomaisiin yhteisöihin kokonaisuudessaan; 

H. toteaa, että syy keskusvastapuolen käyttöön on pyrkimys vähentää vastapuoliriskiä 

antamalla tuotteille asianmukaiset vakuudet ennen niiden keskitettyä selvitystä niin, että 

yhden vastapuolen maksukyvyttömyys ei vaikuta markkinoiden muuhun toimintaan; 

I. toteaa, että riskinhallintaprosessit osoittavat, että keskusvastapuolet vähentävät 

vastapuoliriskiä ja epävarmuutta ja estävät ongelmien leviämistä; 

J. katsoo, että EMIR-asetuksella ei täysin puututa riskeihin, joita syntyy keskusvastapuolen 

arvioidessa virheellisesti koko tuoteluokan vakuusvaatimukset; 

K. katsoo, että keskusvastapuolilla on kannustimia soveltaa vähäisempiä vakuuksia 

erityisesti siirtyessään uusiin tuote- tai omaisuusluokkiin asiakkaiden houkuttelemiseksi; 

ottaa huomioon, että tuote- tai omaisuusluokittain eriteltyjen 

maksukyvyttömyysrahastojen tehokkuutta ei ole vielä arvioitu; 
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L. ottaa huomioon, että keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston sisällä tapahtuvaan 

omaisuuden erillään pitämistä toteuttavien tuotteiden keskinäiseen vakuuksien 

asettamiseen (salkun vakuusvaatimusten asettaminen) liittyviä riskejä ei ole testattu ja että 

vaikka se voi vähentää vakuuksien kysyntää lyhyellä aikavälillä ja siten vähentää 

kustannuksia, keskinäisen vakuuksien asettamisen ei pitäisi vaarantaa keskusvastapuolen 

kykyä hallita riskejä asianmukaisesti ja sen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon 

value-at-risk-analyysien rajoitukset; 

M. ottaa huomioon, että yksi tärkeimmistä eduista, joita selvitysosapuolesta on asiakkaille, 

piilee niiden tarjoamassa suojassa vastapuoliriskiltä suhteessa sekä keskusvastapuoleen 

että muihin selvitysosapuoliin; 

N. ottaa huomioon, että EU:n kansainväliset arvopaperikeskukset ovat 

eurobondimarkkinoiden välittäjinä yleensä järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia ja 

toimivat tällä hetkellä pankkitoimiluvilla; 

O. ottaa huomioon, että keskusvastapuoliselvitys on lisännyt tarvetta vakuuksien hallintaan 

ja siihen liittyviin palveluihin, joita tällä hetkellä tarjoavat arvopaperikeskukset ja 

säilyttäjäpankit; 

P. toteaa, että pian tapahtuva Target2Securities-järjestelmän käyttöönotto on pakottanut 

arvopaperikeskukset etsimään uusia palveluita; 

Q. ottaa huomioon, että tavanomaiset maksukyvyttömyysjärjestelyt eivät tarjoa kattavia 

puitteita asiakkaan omaisuuden käsittelylle arvopaperikeskuksen kaatuessa, mikäli 

arvopaperilainsäädäntöä ei panna täytäntöön; 

R. ottaa huomioon, että IAIS raportoi heinäkuussa 2013 järjestelmän kannalta 

maailmanlaajuisesti merkittävistä vakuutuslaitoksista ja päätyi siihen johtopäätökseen, 

että vaikka perinteinen vakuutusliiketoimintamalli on osoittautunut rahoituskriiseissä 

huomattavasti kestävämmäksi kuin pankkien toimintamalli, suuret laajalti toisiinsa 

sidoksissa olevat ylikansalliset vakuutusyhtiöt, erityisesti merkittävää perinteisen 

vakuutustoiminnan ulkopuolista toimintaa, kuten luotto- ja sijoitustakuita, harjoittavat 

vakuutusyhtiöt, saattavat pitää sisällään merkittävän järjestelmäriskin; toteaa, että FSB on 

IAIS:n arviointimenetelmän perusteella yksilöinyt yhdeksän suurta vakuutusyhtiötä, jotka 

ovat järjestelmän kannalta merkittäviä ja joista viidellä on päätoimipaikka unionissa; 

S. toteaa, että vaikka omaisuudenhoitajan kaatumiseen liittyvä järjestelmäriski ei ole yhtä 

vakava kuin kriittisen markkinainfrastruktuurin kaatumiseen liittyvä järjestelmäriski, 

omaisuudenhoitajan liiketoimintamallit voivat kehittyessään muuttua järjestelmän 

kannalta merkittävämmiksi, mitä FSB on tarkastellut varjopankkeja koskevissa 

tutkimuksissaan; 

1. kehottaa komissiota asettamaan etusijalle keskusvastapuolten ja luottoriskille altistuvien 

arvopaperikeskusten elvyttämisen ja kriisinratkaisun ja tarkasteltaessa, onko aiheellista 

kehittää vastaavaa lainsäädäntöä muille finanssilaitoksille, erottamaan eri 

finanssilaitostyypit asianmukaisesti toisistaan ja kiinnittämään tässä riittävästi huomiota 

niihin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin taloudelle; 

2. korostaa, että unionin lainsäädännössä on tärkeää noudattaa kansainvälisiä periaatteita, 

joista on sovittu CPSS:ssä, IOSCO:ssa, FSB:ssä ja IAIS:ssa; 



3. korostaa, että on tärkeää laatia selkeät säännöt eriasteisesta puuttumisesta pankkialan 

ulkopuolisten finanssilaitosten elvytyssäännöksiin, joiden mukaisesti toimivaltaiset 

viranomaiset seuraavat asianmukaisesti laadittuja taloudellisen tilanteen indikaattoreita ja 

niillä on valtuudet puuttua ajoissa yhteisön rahoituskuormitukseen ja vaatia sitä 

ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin ennalta hyväksytyn elvytyssuunnitelman mukaisesti, 

jotta torjutaan mahdollisesti vahingollinen viimeinen keino, jossa yhteisö laitetaan 

kriisinratkaisutilaan; 

4. katsoo, että pankkialan ulkopuolisten finanssilaitosten olisi itse kehitettävä kattavat ja 

perusteelliset elvytyssuunnitelmat, joissa yksilöidään kriittiset toiminnot ja palvelut, ja 

kehitettävä tarvittavia strategioita ja toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kriittisiä 

toimintoja ja palveluja kyetään tarjoamaan jatkuvasti; katsoo myös, että asiasta vastaavan 

valvontaviranomaisen olisi tarkistettava elvytyssuunnitelmat; katsoo, että 

valvontaviranomaisen olisi voitava pyytää, että elvytyssuunnitelmaa muutetaan, ja että 

sen olisi neuvoteltava kriisinratkaisuviranomaisen kanssa, joka voisi antaa suosituksia 

valvontaviranomaiselle, jos kyseessä on kaksi eri tahoa; 

5. katsoo, että valvontaviranomaisilla olisi oltava valta puuttua asioihin rahoitusvakaussyistä 

ja vaatia elvytyssuunnitelmien sellaisten osien täytäntöönpanoa, joita ei ole vielä 

aktivoitu, tai ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin; toteaa, että viranomaisten olisi kuitenkin 

myös oltava tietoisia riskistä, että markkinoille saatetaan luoda epävarmuutta jo ennestään 

vaikeissa olosuhteissa; 

6. katsoo, että kunkin maan kriisinratkaisu- ja valvontaviranomaisten olisi pyrittävä 

tekemään yhteistyötä ja tiedotettava toisilleen kehityksestä; 

7. on sitä mieltä, että konsernit, joihin kuuluu eri lainkäyttöalueilla toimivia yksiköitä, 

tarvitsevat eri kriisinratkaisuviranomaisten keskenään sopiman koko konsernia koskevan 

kriisinratkaisusuunnitelman; katsoo, että tällaisten suunnitelmien olisi perustuttava 

olettamukseen yhteistyöstä eri lainkäyttöalueiden viranomaisten välillä; 

8. katsoo, että kriisinratkaisutoimenpiteet olisi eriytettävä niiden eri palvelujen ja 

toimintojen perusteella, joita kyseinen finanssimarkkinainfrastruktuurilaitos saa tarjota tai 

suorittaa; 

9. korostaa, että on vältettävä ristiriitaisuuksia elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien ja 

olemassa olevan lainsäädännön, erityisesti rahoitusvakuusjärjestelydirektiivin ja 

EMIR-asetuksen, välillä, sillä ne voisivat rajoittaa keskusvastapuolten ja 

arvopaperikeskusten elvytys- ja kriisinratkaisuvaltuuksien tehokkuutta tai estää sen; 

10. korostaa kiireellistä tarvetta kehittää markkinainfrastruktuurijärjestelmien, 

finanssilaitosten ja varjopankkitoimintayksiköiden erityisten kriisinratkaisujärjestelmien 

soveltuvuuden arvioinnin yhteydessä välineitä, joilla seurataan tehokkaasti ja lähes 

reaaliaikaisesti osakepääomaa ja rahoitusriskivirtaa yritysten, alojen ja valtioiden sisällä 

ja välillä sekä unionin ja muiden maailman alueiden välillä; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että EJRK, Euroopan valvontaviranomaiset ja muut toimivaltaiset 

viranomaiset hyödyntävät tässä pankki-, vakuutus- ja 

markkinainfrastruktuurilainsäädännön mukaista asiaankuuluvaa tietoa tehokkaasti; 



Keskusvastapuolet 

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että keskusvastapuolilla on maksukyvyttömyyden 

hallintastrategia kaikille tuotteille, joiden selvityksestä ne vastaavat, osana 

valvontaviranomaisen hyväksymää laajempaa elvytyssuunnitelmaa siten, että keskitytään 

erityisesti niihin tuotteisiin, joihin sovelletaan pakollista keskitettyä selvitystä, sillä näissä 

tapauksissa on suurempi riskien keskittymisen todennäköisyys; 

12. pitää erittäin tärkeänä valvoa riskejä, joita keskusvastapuolille voi aiheutua 

selvitysosapuolten keskittymisestä, ja kehottaa valvontaviranomaisia ilmoittamaan 

Euroopan pankkiviranomaiselle kunkin keskusvastapuolen 10 suurinta selvitysosapuolta, 

jotta riskejä, kuten kytköksiä, leviämistä ja mahdollista useamman kuin yhden 

keskusvastapuolen samanaikaista vararikkoa, voidaan seurata ja arvioida keskitetysti; 

13. kehottaa komissiota kehittämään työkaluja keskusvastapuolen päivänsisäisen riskin 

mittaamiseen sen varmistamiseksi, että keskusvastapuolelle päivän sisällä liikepankkien 

tilinhallinnasta ja maksupalveluista kertyvät ylijäämät eivät ylitä ennalta määritettyjä 

enimmäismääriä, jotta keskusvastapuolen toiminta ei vaarannu; 

14. katsoo, että keskusvastapuolten hyvän hallintotavan kannustinten säilyttämiseksi 

EMIR-asetuksessa vahvistettua maksukyvyttömyysjärjestelyä on noudatettava niin, että 

keskusvastapuolen ennalta rahoitettuja omia varoja käytetään ennen niiden maksujen 

käyttämistä, joita selvitysosapuolet, jotka eivät ole maksukyvyttömiä, ovat suorittaneet 

maksukyvyttömyysrahastoon; 

15. kehottaa komissiota varmistamaan, että keskusvastapuolet toimivat yleisen edun 

mukaisesti ja hyväksyvät liiketoimintastrategioita, jotta vähennetään merkittävästi 

elvytys- ja kriisinratkaisuskenaarioiden todennäköisyyttä; 

16. kehottaa komissiota myöntämään, että vaikka keskusvastapuolen 

maksukyvyttömyysrahaston omaisuusluokkien erillään pitämisen tavoitteena on rajoittaa 

leviämisvaaraa, on epäselvää, riittääkö tämä käytännössä estämään leviämisen, sillä 

kaupalliset kannustimet keskinäiseen vakuuksien antamiseen voivat lisätä 

järjestelmäriskiä; kehottaa komissiota ehdottamaan lisätoimia tämän leviämisriskin 

minimoimiseksi; 

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että vahvistetaan hyvän hallinnon periaatteet 

keskusvastapuolen ja sen selvitysosapuolten välisille sopimusjärjestelyille sekä sille, 

miten selvitysosapuolet vierittävät tappiot asiakkailleen, siten että selvitysosapuolen 

maksukyvyttömyysrahasto on käytettävä ennen kuin maksukyvyttömän selvitysosapuolen 

tappioita voidaan siirtää asiakkaalle osana avointa tappioidenjakomenettelyä; 

18. katsoo, että sopimusjärjestelyissä keskusvastapuolen ja sen selvitysosapuolten välillä olisi 

tehtävä ero osapuolen maksukyvyttömyydestä johtuvien tappioiden ja muista syistä kuten 

keskusvastapuolen huonoista sijoitusvalinnoista johtuvien tappioiden välillä; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että keskusvastapuolen riskinarviointikomitea saa täydelliset 

tiedot keskusvastapuolen sijoituksista, jotta sillä on asianmukainen käsitys asioista; 

katsoo, että elvytysvälineitä, kuten osinkojen ja muuttuvien palkkio-osien maksun 

keskeyttäminen tai velkojen vapaaehtoinen uudelleenjärjestely velan muuttamisella 

omaksi pääomaksi, olisi pidettävä sopivimpina välineinä käytettäviksi näissä olosuhteissa; 



19. katsoo, että kaikilla keskusvastapuolilla olisi oltava kattavat elvytysjärjestelyt, jotka 

tarjoavat EMIR-asetuksen edellyttämien varojen ja rahastojen ylittävän suojan; katsoo, 

että näiden elvytyssuunnitelmien olisi suojeltava kaikilta ennakoimattomilta olosuhteilta 

ja ne olisi sisällytettävä osaksi keskusvastapuolen sääntöjä ja julkistettava; 

20. katsoo, että keskusvastapuolten kohdalla elvytyksestä siirrytään kriisinratkaisuun, kun 

maksukyvyttömyysjärjestelyn kaikki vaiheet on käyty läpi ja keskusvastapuolen 

tappionsietokyky on kulutettu loppuun; on sitä mieltä, että tässä vaiheessa 

valvontaviranomaisen olisi aktiivisesti harkittava keskusvastapuolen hallintoneuvoston 

erottamista ja keskusvastapuolen kriittisten palvelujen tai operatiivisen valvonnan 

siirtämistä toiselle palvelujen tarjoajalle; katsoo, että kriisinratkaisuviranomaisilla olisi 

oltava riittävästi harkintavaltaa tilanteen arvioinnissa ja tietty liikkumavara, jotta ne 

voivat perustella päätöksensä; 

21. toteaa, että kriisinratkaisuviranomaisten olisi käytettävä tätä harkintavaltaa seuraavien 

nimenomaisten kriteerien perusteella: 

(i) jos kyseisen finanssimarkkinainfrastruktuurin vakaus on suuressa vaarassa tai sitä 

uhkaa suuri vaara, koska se ei kykene noudattamaan sovellettavia 

vakavaraisuusvaatimuksia, 

(ii) jos kriisinratkaisuvaiheen aloittamiselle ei ole vaihtoehtoa, jotta tilanne saadaan 

korjattua tehokkaasti ja vaarantamatta rahoitusjärjestelmän vakautta, 

(iii) jos kriisinratkaisutoimenpide on välttämätön yleisen edun vuoksi, koska sen avulla 

voidaan saavuttaa yksi tai useampia kriisinratkaisun tavoitteita oikeasuhtaisia 

välineitä käyttämällä; 

22. korostaa tarvetta pitää "palvelun jatkuvuutta" kriisinratkaisun tärkeimpänä tavoitteena; 

23. korostaa, että mikäli selvitysosapuoli osallistuu tappioiden jakamiseen ennen 

keskusvastapuolen johdon erottamista, osallistumisen ei pitäisi tapahtua suorien tai 

välillisten asiakkaiden rahoin tai varoin, kun taas kriisinratkaisuviranomainen voi 

valtuudet saatuaan käyttää tappioiden jakamiseen kriisinratkaisuvälineitä, kuten 

vaihtuvien vakuuksien leikkaamista tai maksukyvyttömyysrahaston täydentämistä 

maksukykyisten selvitysosapuolten maksuilla, niin että noudatetaan mahdollisimman 

tarkasti kriisinratkaisusuunnitelmaa; 

24. on sitä mieltä, että jos kriisinratkaisuviranomaisella olisi valtuudet viivyttää sopimusten 

ennenaikaista irtisanomista koskevien oikeuksien soveltamista ja keskeyttää 

keskusvastapuolen toiminta siten korkeintaan kahden päivän ajaksi, tämä antaisi 

markkinoille mahdollisuuden hinnoitella sopimukset uudelleen oikein, jolloin riski 

jakautuisi hallitummin; katsoo, että tällaisten valtuuksien olemassaoloa ja käyttöä olisi 

harkittava huolellisesti ja vähintäänkin edellytettävä, että kriisinratkaisuviranomainen 

päättää, milloin viivyttäminen on välttämätöntä rahoitusvakauden kannalta ottaen 

huomioon kriisinratkaisutavoitteet, vuorovaikutuksen asiaankuuluvan pankin kanssa tai 

muut selvitysosapuoliin sovellettavat kriisinratkaisujärjestelyt, keskusvastapuolen 

maksukyvyttömyysjärjestelyjen ja riskien hallinnan ja niiden vaikutuksen kaikkiin 

keskusvastapuolen markkinoihin, selvitysosapuoliin ja finanssimarkkinoihin yleensä; 

katsoo, että tähän olisi liityttävä valtuudet viimeisenä keinona poistaa selvitysvelvollisuus 



sen jälkeen kun on vähintään tutkittu, voisiko joku muu keskusvastapuoli tarjota 

selvityspalveluja lyhyellä aikavälillä; 

25. toteaa, että keskusvastapuolilla on selvitysosapuolia useista maista; katsoo näin ollen, että 

keskusvastapuolen kriisinratkaisujärjestely tulee voimaan sen tullessa voimaan kaikilla 

asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla; katsoo tästä syystä, että kansalliset 

maksukyvyttömyysjärjestelyt on saatettava ajan tasalle ja uuden eurooppalaisen 

kriisinratkaisujärjestelmän mukaisiksi; 

26. katsoo, että keskusvastapuoliin, joilla on pankkitoimilupa, olisi sovellettava nimenomaan 

keskusvastapuolia koskevaa järjestelmää eikä pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin mukaisesti ehdotettua pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisujärjestelmää; pitää tähän liittyen erityisen huolestuttavana sitä seikkaa, että 

pankeille ehdotettu järjestelmä edellyttäisi niitä pitämään kokonaisvelkamäärää, joka 

voidaan muuntaa omaksi pääomaksi; pitää tällaisia valtuuksia aiheettomina sellaisten 

keskusvastapuolten kohdalla, joilla on pankkitoimilupa, sillä ne eivät yleensä laske 

liikkeeseen tällaisia velkainstrumentteja; 

Arvopaperikeskukset 

27. toteaa, että on arvopaperikeskuksen velvollisuus varmistaa, että sen elvytyssuunnitelma 

takaa toiminnan jatkuvuuden kohtuullisissa kriisitilanteissa niin, että vaikka sen 

liiketoiminnan muista osista voidaan luopua, sen ensisijainen selvitystoiminta sekä 

arvopaperikeskuksen muut peruspalvelut voivat jatkua arvopaperikeskuksen tai olemassa 

olevan kolmannen osapuolen toimesta, arvopaperikeskuksia koskevassa asetuksessa 

sallitun mukaisesti; 

28. kehottaa siinä tapauksessa, että erillistä lainsäädäntöehdotusta ei lähiaikoina laadita, 

sisällyttämään arvopaperikeskuksia koskevaan asetukseen toimivaltaisia kansallisia 

viranomaisia koskevan vaatimuksen, jotta varmistetaan asianmukaisten elvytys- ja 

kriisinratkaisusuunnitelmien laatiminen kaikkia arvopaperikeskuksia koskevien FSB:n ja 

CPSS:n ja IOSCO:n kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, mukaan luettuina viittaukset 

elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin artikloihin, joita olisi sovellettava pankkitoimiluvalla 

toimiviin arvopaperikeskuksiin; 

29. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja koordinoimaan arvopaperilainsäädännön puuttuessa 

arvopaperikeskuksia koskevia erityisiä hallintojärjestelyitään toiminnan jatkuvuuden 

ylläpitämisen parantamiseksi kriisitilanteissa erityisesti takaamalla oikeus tutustua 

arvopaperikeskuksen rekistereihin, asiakirjoihin tai tileihin, jotta 

kriisinhallintaviranomainen tai toimivaltainen kansallinen viranomainen voi helposti 

tunnistaa varojen omistajat; 

30. kehottaa komissiota varmistamaan, että ehdotuksessa arvopaperikeskuksia koskevaksi 

elvytys- ja kriisinratkaisukehykseksi varmistetaan niin hyvin kuin mahdollista 

arvopaperikeskusten toiminnan jatkuvuus elvytyksen ja kriisinratkaisun aikana; 

31. kehottaa komissiota varmistamaan, että ehdotuksessa arvopaperikeskuksia koskevaksi 

elvytys- ja kriisinratkaisukehykseksi varmistetaan arvopaperikeskusten 

lainsäädäntöympäristön jatkuvuus erityisesti, kun kyse on maksu- ja selvitysjärjestelmiä 

koskevan direktiivin noudattamisesta, toimitus maksua vastaan -järjestelyistä, 



arvopaperikeskusten välisten linkkien toiminnasta sekä sopimuksista kriittisten palvelujen 

tarjoajien kanssa elvytyksen ja kriisinratkaisun ajan; 

Vakuutusyhtiöt 

32. panee merkille, että unionissa on jo pitkään säännelty vakuutusalan toiminnan vakautta; 

korostaa jäsenvaltioiden johdonmukaisen ja yhtenäisen toimintatavan merkitystä 

Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanon toteutuksessa toisessa koontidirektiivissä 

asetetun kohtuullisen ajan kuluessa; kehottaa viemään toista koontidirektiiviä koskevat 

neuvottelut päätökseen, jotta Solvenssi II -direktiivin tasot kaksi ja kolme voidaan saada 

ajoissa päätökseen ja siten minimoida todennäköisyys, että kriisinratkaisuviranomaiset 

joutuvat puuttumaan tilanteeseen; 

33. kehottaa komissiota ottamaan tarkasti huomioon IAIS:n tutkimukset, jotka koskevat 

vakuutusyhtiöiden elvytystä ja kriisinratkaisua, sekä tarkastelemaan sitä Solvenssi II 

-direktiivin toisen tason, finanssiryhmittymiä koskevan lainsäädännön ja 

vakuutusedustusta koskevan direktiivin yhteydessä ja työskentelemään kansainvälisten 

kumppanien kanssa, jotta voidaan panna FSB:n asettaman aikataulun mukaisesti 

täytäntöön toimintapoliittiset suositukset, joissa muun muassa edellytetään, että 

järjestelmän kannalta merkittävillä vakuutusyhtiöillä on elvytys- ja 

kriisinratkaisusuunnitelmat sekä purkamismahdollisuuksien arvioinnit, että ryhmittymien 

valvontaa tehostetaan ja ettätappioiden sietokykyä parannetaan; toteaa, että 

vakuutusvastuiden pitkäaikainen luonne, vakuutusalan erilaiset aikataulut, pitkät 

voimassaolojaksot ja liiketoiminnan luonne verrattuna pankkitoimintaan yhdessä 

sääntelyviranomaisten käytettävissä olevien välineiden kanssa tarjoavat jo 

mahdollisuuden tehokkaisiin kriisinratkaisukäytäntöihin; katsoo, että tästä syystä olisi 

keskityttävä elvytykseen; 

34. pitää valitettavana, että IAIS ja FSB ovat lykänneet jälleenvakuuttajien 

järjestelmästatuksen ja toimintasuositusten arviointia koskevien suuntaviivojen 

julkaisemista heinäkuuhun 2014; kehottaa komissiota tarkastelemaan huolellisesti 

jälleenvakuuttajien aiheuttamaa järjestelmäriskiä erityisesti, kun otetaan huomioon niiden 

keskeinen asema vakuutusriskinhallinnassa, niiden korkea keskinäinen riippuvuus ja 

heikko korvattavuus; 

Omaisuudenhoito 

35. kehottaa komissiota arvioimaan tarkasti, pitäisikö omaisuudenhoitajia nimetä järjestelmän 

kannalta merkittäviksi niiden toiminnan laajuus huomioon ottaen ja muun muassa 

seuraavia kattavia indikaattoreita käyttäen: koko, liiketoimintamalli, maantieteellinen 

toiminta-alue, riskiprofiili, luottokelpoisuus, mahdollinen omaan lukuun toimiminen ja se, 

koskevatko niitä asiakkaiden varojen eriyttämistä koskevat vaatimukset, sekä muut 

asiaankuuluvat tekijät; 

36. toteaa, että asiakkaan varat on eriytetty ja ne ovat omaisuudensäilyttäjillä, joten 

mahdollisuus siirtää nämä varat toiselle omaisuudenhoitajalle on huomattava 

suojatoimenpide; 

37. katsoo, että tehokas arvopaperilainsäädäntö voisi lievittää monia ongelmia, joita suuren 

ylikansallisen omaisuudenhoitajan kaatumiseen liittyy; 



Maksujärjestelmät 

38. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä kansainvälisten rahoitusvalvojien ja 

viranomaisten kanssa heikkouksien tunnistamiseksi järjestelmän kannalta 

maailmanlaajuisesti merkittävissä maksujärjestelmissä sekä palvelun jatkuvuuden 

kaatumistilanteessa takaavien järjestelyjen löytämiseksi; 

39. katsoo, että koska maksujärjestelmät ovat kaikkien käteissiirtojen ytimessä, on selvää, että 

markkinahäiriöllä tällaisessa järjestelmässä olisi merkittäviä vaikutuksia muihin 

finanssimarkkinoiden toimijoihin; panee merkille, että vuoden 1998 maksu- ja 

selvitysjärjestelmiä koskevassa direktiivissä pyrittiin jo lieventämään maksujärjestelmien 

mahdollisia riskejä, mutta katsoo, että siinä ei kuitenkaan käsitellä riittävästi elvytystä ja 

kriisinratkaisua ja että tätä varten tarvitaan erityissäännöksiä, jotta maksujärjestelmät 

kykenevät reagoimaan asianmukaisesti vaikeisiin olosuhteisiin; 

o 

o     o 

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


