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LIITE

A JAKSO
ELVYTYSSUUNNITELMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET
1.

Elvytyssuunnitelmassa
(1)

ei saa olettaa, että poikkeuksellista julkista rahoitustukea on saatavissa tai että
sitä saadaan;

(2)

on otettava huomioon kaikkien sellaisten sidosryhmien edut, joihin kyseinen
suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa;

(3)

on varmistettava, ettei määritysosapuolilla ole keskusvastapuoliin liittyviä
vastuita rajattomasti.

Keskusvastapuolen on kehitettävä asiaankuuluvat mekanismit, joilla osallistetaan sellaiset
yhteentoimivat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit ja sidosryhmät, jotka kantaisivat tappiot
tai joille aiheutuisi kustannuksia tai jotka osallistuisivat likviditeettivajeiden kattamiseen siinä
tapauksessa, että elvytyssuunnitelma pantaisiin täytäntöön kyseisen suunnitelman laadinnan
yhteydessä.
2.
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Elvytyssuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:
(1)

tiivistelmä
suunnitelman
kokonaiselvytyskapasiteetista;

keskeisistä

(2)

tiivistelmä keskusvastapuoleen edellisen sitä koskevan elvytyssuunnitelman
jälkeen tehdyistä olennaisista muutoksista;

(3)

viestintä- ja julkistamissuunnitelma, jossa esitetään, millä tavoin
keskusvastapuoli aikoo hallita mahdollisia kielteisiä markkinareaktioita;

(4)

kattavat pääoma-, tappioidenjakamis- ja maksuvalmiustoimet, jotka tarvitaan,
jotta voidaan säilyttää keskusvastapuolen elinkelpoisuus ja rahoitusasema tai
palauttaa ne ennalleen, mukaan luettuina keskusvastapuolen positiokannan
täsmäyttäminen uudelleen ja pääoman palauttaminen ennalleen, ja jotta
voidaan täydentää ennalta rahastoituja varoja, jotka tarvitaan, jotta
keskusvastapuoli voi pitää yllä elinkelpoisuuttaan ja toimintansa jatkuvuutta ja
tarjota edelleen kriittisiä palvelujaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o
152/2013 1 artiklan 2 kohdan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o
153/2013 32 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

(5)

asianmukaiset edellytykset ja menettelyt, joilla varmistetaan elvytystoimien
oikea-aikainen täytäntöönpano, sekä useita eri toimintavaihtoehtoja elvytystä
varten, mukaan luettuna arvio suunnitelman jokaisen olennaisen osan
toteuttamiseen tarvittavasta ajasta;

(6)

yksityiskohtainen kuvaus mahdollisista olennaisista esteistä suunnitelman
tehokkaalle toteuttamiselle kohtuuajassa, mukaan luettuna vaikutus
määritysosapuoliin ja asiakkaisiin myös sellaisissa tapauksissa, joissa
määritysosapuolet todennäköisesti toteuttavat toimenpiteitä direktiivin
2014/59/EU 5 ja 7 artiklassa tarkoitettujen elvytyssuunnitelmien mukaisesti, ja
tarvittaessa vaikutus muuhun konserniin;

(7)

kriittisten toimintojen yksilöinti;
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(8)

yksityiskohtainen kuvaus menetelmistä, joilla määritetään keskusvastapuolen
ydinliiketoiminta-alueiden, toimintojen ja varojen arvo ja markkinoitavuus;

(9)

yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten elvytyssuunnittelu sisällytetään
keskusvastapuolen päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontarakenteeseen ja miten se
muodostaa
osan
keskusvastapuolen
toimintasäännöistä,
jotka
määritysosapuolet ovat hyväksyneet, sekä periaatteet ja menettelyt, joilla
ohjataan elvytyssuunnitelman hyväksymistä ja yksilöidään organisaatiossa
suunnitelman valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaavat henkilöt;

(10) järjestelyt
ja
toimenpiteet,
joilla
kannustetaan
maksukykyisiä
määritysosapuolia esittämään kilpailukykyisesti tarjouksia maksukyvyttömien
osapuolten positioita koskevissa huutokaupoissa;
(11) järjestelyt ja toimenpiteet, joilla varmistetaan, että keskusvastapuolella on
riittävät vararahoituslähteet, mukaan luettuina mahdolliset likviditeettilähteet,
arvio käytettävissä olevista vakuuksista ja arvio mahdollisuuksista siirtää
varoja tai likviditeettiä liiketoiminta-alueiden välillä sen varmistamiseksi, että
keskusvastapuoli pystyy edelleen suorittamaan toimintonsa ja täyttämään
velvoitteensa niiden erääntyessä;
(12) seuraavat järjestelyt ja toimenpiteet:
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(a)

järjestelyt ja toimenpiteet, joilla vähennetään riskiä;

(b)

järjestelyt ja toimenpiteet, joilla sopimuksia, oikeuksia ja varoja ja
velkoja järjestellään uudelleen;

(c)

järjestelyt ja toimenpiteet, joilla liiketoiminta-alueita järjestellään
uudelleen;

(d)

järjestelyt ja toimenpiteet, joita tarvitaan rahoitusmarkkinoiden
infrastruktuurien jatkuvan käytettävyyden ylläpitämiseksi;

(e)

järjestelyt ja toimenpiteet, joita tarvitaan keskusvastapuolen
operatiivisten prosessien jatkuvan toiminnan ylläpitämiseksi, mukaan
luettuina infrastruktuuri ja tietotekniikkapalvelut;

(f)

valmistelevat järjestelyt, joilla helpotetaan varojen tai liiketoimintaalueiden myyntiä taloudellisen vakauden ennalleen palauttamisen
kannalta soveliaassa ajassa;

(g)

muut johdon toimet tai strategiat taloudellisen vakauden palauttamiseksi
ennalleen ja niiden ennakoidut rahoitusvaikutukset;

(h)

valmistelevat toimenpiteet, jotka keskusvastapuoli on toteuttanut tai
aikoo toteuttaa elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon helpottamiseksi,
mukaan luettuina tarvittavat toimenpiteet, joilla voidaan vahvistaa
keskusvastapuolen pääomapohjaa kohtuuajassa, täsmäyttää sen
positiokanta uudelleen ja täydentää sen ennalta rahastoituja varoja, sekä
mahdollisuudet panna toimenpiteet täytäntöön yli rajojen;

(i)

indikaattorit, joilla yksilöidään, missä vaiheessa suunnitelmassa
tarkoitettuja asianmukaisia toimia voidaan ryhtyä toteuttamaan;

(j)

tarvittaessa selvitys siitä, miten ja milloin keskusvastapuoli voi hakeutua
keskuspankin järjestelyjen piiriin, kun olosuhteet ovat sellaiset, joiden
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varalta suunnitelma on laadittu, ja erittely varoista, joiden voidaan olettaa
käyvän vakuudesta keskuspankin järjestelyjen ehdoilla;
(k)

ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 49 artiklan 1 kohdan
säännökset useita äärimmäisiä stressiskenaarioita, jotka vastaavat
keskusvastapuolen erityisolosuhteita, mukaan luettuina koko järjestelmän
laajuiset tapahtumat sekä kyseistä oikeushenkilöä ja niitä konserneja
koskevat ongelmatilanteet, joihin se kuuluu, ja keskusvastapuolen
yksittäisiä määritysosapuolia tai, tapauksen mukaan, yhteentoimivia
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevat ongelmatilanteet;

(l)

ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 34 artiklan ja 49 artiklan
1 kohdan säännökset skenaariot, joiden aiheuttajina ovat
keskusvastapuolen yhden tai useamman osapuolen ongelmatilanteet tai
maksukyvyttömyys sekä muut syyt, mukaan luettuina keskusvastapuolen
sijoitustoiminnasta tai toiminnallisista ongelmista johtuvat tappiot (myös
keskusvastapuolen toimintoihin kohdistuvat vakavat ulkoiset uhkat, jotka
johtuvat ulkoisesta häiriöstä, sokista tai kybermaailmaan liittyvästä
tapahtumasta).

B JAKSO
TIEDOT, JOITA KRIISINRATKAISUVIRANOMAISET VOIVAT PYYTÄÄ
KESKUSVASTAPUOLIA TOIMITTAMAAN KRIISINRATKAISUSUUNNITELMIEN
LAADINTAA JA YLLÄPITOA VARTEN

Kriisinratkaisuviranomaiset
voivat
pyytää
keskusvastapuolia
toimittamaan
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa ja ylläpitoa varten vähintään seuraavat tiedot:
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(1)

yksityiskohtainen kuvaus keskusvastapuolen
luettuna luettelo kaikista oikeushenkilöistä;

(2)

suorien haltijoiden tunnistetiedot ja kunkin oikeushenkilön äänioikeudelliset ja
äänioikeudettomat prosenttimääräiset omistusosuudet;

(3)

kunkin oikeushenkilön sijainti, perustamispaikan oikeudenkäyttöalue, toimilupa ja
toimiva johto;

(4)

kartoitus keskusvastapuolen kriittisistä toiminnoista ja ydinliiketoiminta-alueista,
mukaan luettuina näitä toimintoja ja liiketoiminta-alueita koskevat tasetiedot kunkin
oikeushenkilön osalta;

(5)

keskusvastapuolen ja sen kaikkien oikeussubjektien liiketoiminnan osatekijöiden
yksityiskohtainen kuvaus, jossa erotellaan ainakin palvelutyypit ja vastaavat
määritysvolyymit ja avointen sopimusten, alkumarginaalien, vaihtelumarginaalien,
maksukyvyttömyysrahastojen ja niihin liittyvien arviointioikeuksien tai muiden
tällaisia liiketoiminta-alueita koskevien elvytystoimien määrät;

(6)

tiedot keskusvastapuolen ja sen oikeussubjektien liikkeeseen laskemista pääoma- ja
velkainstrumenteista;

(7)

tiedot siitä, keiltä keskusvastapuoli on saanut vakuuksia ja missä muodossa ne on
saatu (omistusoikeus vai vakuusoikeus) ja keille se on antanut vakuuksia ja missä
muodossa ne on annettu ja ketkä pitävät vakuuksia hallussaan, ja kummassakin
tapauksessa tiedot siitä, millä oikeudenkäyttöalueella vakuudet sijaitsevat;
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(8)

kuvaus keskusvastapuolen ja sen oikeussubjektien taseen ulkopuolisista
sitoumuksista, mukaan luettuna kartoitus suhteessa sen kriittisiin toimintoihin ja
ydinliiketoiminta-alueisiin;

(9)

keskusvastapuolen
oikeushenkilöittäin;

(10)

tiedot keskusvastapuolen määritysosapuolten vastuista ja merkityksestä sekä selvitys
keskusvastapuolen suurimpien määritysosapuolten kaatumisen vaikutuksista;

(11)

kaikki järjestelmät, joissa keskusvastapuoli harjoittaa merkittävässä määrin tai
merkittävän arvoista arvopaperikauppaa, mukaan luettuna kartoitus suhteessa
keskusvastapuolen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoimintaalueisiin;

(12)

kaikki maksu- ja selvitysjärjestelmät, joiden jäsenenä keskusvastapuoli välittömästi
tai välillisesti on, mukaan luettuna kartoitus suhteessa keskusvastapuolen
oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

(13)

yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, mukaan
luettuina keskusvastapuolen käyttämät riskinhallinnan, kirjanpidon sekä taloudellisen
ja
lakisääteisen
raportoinnin
järjestelmät,
myös
kartoitus
suhteessa
keskusvastapuolen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoimintaalueisiin;

(14)

tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista, näitä koskevista
palvelutasosopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä tai
käyttöoikeuksista, mukaan luettuna kartoitus suhteessa niiden oikeussubjekteihin,
kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin;

(15)

tunnistetiedot ja kartoitus oikeushenkilöistä ja niiden keskinäisistä kytköksistä ja
riippuvuuksista, esimerkiksi

olennaiset

suojaukset,

mukaan

luettuna

kartoitus

–

yhteinen tai yhteisesti käytetty henkilöstö, tilat ja järjestelmät;

–

pääoma-, rahoitus- tai maksuvalmiusjärjestelyt;

–

nykyiset tai mahdolliset luottoriskit;

–

vastatakaussopimukset,
vastavakuusjärjestelyt,
maksukyvyttömyysmääräykset
ja
tytäryritysten
nettoutusjärjestelyt;

–

riskinsiirto- ja back-to-back-sopimukset sekä palvelutasosopimukset;

ristikkäiset
keskinäiset

(16)

kunkin oikeushenkilön toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen,
jos ne eivät ole samoja kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 22 artiklan ja tämän
asetuksen 3 artiklan mukaisesti nimetyt viranomaiset;

(17)

keskusvastapuolen kriisinratkaisusuunnitelman valmistelussa tarvittavien tietojen
antamisesta vastaava hallituksen jäsen sekä mahdolliset muut vastuuhenkilöt eri
oikeushenkilöissä, kriittisissä toiminnoissa ja ydinliiketoiminta-alueilla;

(18)

kuvaus järjestelyistä, jotka keskusvastapuoli on toteuttanut varmistaakseen, että
kriisinratkaisuviranomaisella on kriisinratkaisun yhteydessä kaikki tiedot, jotka se on
määritellyt välttämättömiksi kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien käyttämiseksi;
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(19)

kaikki keskusvastapuolten ja sen oikeussubjektien kolmansien osapuolten kanssa
tekemät sopimukset, jotka voidaan purkaa, kun viranomaiset päättävät käyttää
kriisinratkaisuvälinettä, ja selvitys siitä, voivatko purkamisen seuraukset vaikuttaa
kriisinratkaisuvälineen käyttöön;

(20)

kuvaus mahdollisista likviditeettilähteistä, joita voidaan käyttää kriisinratkaisun
tukena;

(21)

tiedot omaisuuden kiinnityksistä, likvideistä varoista, taseen ulkopuolisista
toiminnoista, suojausstrategioista ja kirjanpitokäytänteistä.
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C JAKSO
SEIKAT, JOTKA KRIISINRATKAISUVIRANOMAISEN ON ARVIOITAVA
ARVIOIDESSAAN KESKUSVASTAPUOLEN PURKAMISMAHDOLLISUUKSIA

Arvioidessaan keskusvastapuolen purkamismahdollisuuksia kriisinratkaisuviranomaisen on
arvioitava seuraavat seikat:
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(1)

missä määrin keskusvastapuoli kykenee siirtämään ydinliiketoiminta-alueita ja
kriittisiä toimintoja oikeushenkilöille;

(2)

missä määrin oikeudelliset rakenteet ja yhtiörakenteet on sovitettu ydinliiketoimintaalueisiin ja kriittisiin toimintoihin;

(3)

missä määrin käytössä on järjestelyjä, joilla tarjotaan olennainen henkilöstö,
infrastruktuuri, rahoitus, maksuvalmius ja pääoma ydinliiketoiminta-alueiden ja
kriittisten toimintojen tukemiseksi ja ylläpitämiseksi;

(4)

missä määrin keskusvastapuolen voimassa pitämät palvelusopimukset ovat täysin
täytäntöönpanokelpoisia, jos keskusvastapuoli asetetaan kriisinratkaisuun;

(5)

missä määrin keskusvastapuolen päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontarakenne riittää
keskusvastapuolen sisäisten periaatteiden noudattamisen hallinnointiin ja
varmistukseen palvelutasosopimuksissa;

(6)

missä määrin keskusvastapuolessa on käytössä prosessi palvelutasosopimusten
nojalla tarjottujen palvelujen siirtämiseksi kolmansille osapuolille kriittisten
toimintojen tai ydinliiketoiminta-alueiden erottelun yhteydessä;

(7)

missä määrin on laadittu varasuunnitelmia ja otettu käyttöön varotoimenpiteitä
maksu- ja selvitysjärjestelmien käytön jatkuvuuden varmistamiseksi;

(8)

johdon
tietojärjestelmien
riittävyys
sen
varmistamiseen,
että
kriisinratkaisuviranomaiset kykenevät keräämään tarkat ja riittävät tiedot
ydinliiketoiminta-alueista ja kriittisistä toiminnoista nopean päätöksenteon
edistämiseksi;

(9)

johdon tietojärjestelmien valmiudet tarjota keskusvastapuolen tehokkaan
kriisinratkaisun kannalta olennaista tietoa keskeytymättä, myös nopeasti muuttuvissa
tilanteissa;

(10)

missä määrin keskusvastapuoli on testannut johdon
kriisinratkaisuviranomaisen määrittelemissä stressiskenaarioissa;

(11)

missä määrin keskusvastapuoli pystyy varmistamaan johdon tietojärjestelmien
jatkuvuuden niin vaikeuksiin joutuneessa kuin uudessakin keskusvastapuolessa, jos
kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet erotetaan muista toiminnoista ja
liiketoiminta-alueista;

(12)

jos keskusvastapuoli käyttää konsernin sisäisiä vakuuksia tai siihen kohdistuu niihin
liittyviä riskejä, missä määrin nämä vakuudet on annettu markkinaehtoisesti ja
kuinka vankat näitä vakuuksia koskevat riskinhallintajärjestelmät ovat;

(13)

jos keskusvastapuoli sitoutuu back-to-back-sopimuksiin, missä määrin nämä
sopimukset tapahtuvat markkinaehtoisesti ja kuinka vankat näitä sopimuksia
koskevat riskinhallintajärjestelmät ovat;
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(14)

missä määrin konsernin sisäisten vakuuksien tai back-to-back-sopimusten käyttö
lisää kriisin leviämistä konsernin muihin osiin;

(15)

missä
määrin
keskusvastapuolen
oikeudellinen
rakenne
estää
kriisinratkaisuvälineiden
käyttöä
oikeushenkilöiden
lukumäärän
tai
konsernirakenteen monitahoisuuden vuoksi tai siksi, että liiketoiminta-alueiden
kohdentaminen konserniyhteisöihin on vaikeaa;

(16)

tarvittaessa missä määrin keskusvastapuolen kriisinratkaisu voisi vaikuttaa muuhun
osaan konsernia, johon keskusvastapuoli kuuluu;

(17)

palvelutasosopimusten olemassaolo ja vakaus;

(18)

onko kolmannen maan viranomaisilla tarvittavat kriisinratkaisuvälineet unionin
kriisinratkaisuviranomaisten kriisinratkaisutoimien tukemiseksi ja missä määrin
toimintaa unionin ja kolmannen maan viranomaisten välillä voidaan koordinoida;

(19)

mahdollisuudet käyttää kriisinratkaisuvälineitä siten, että kriisinratkaisutavoitteet
saavutetaan ottaen huomioon käytettävissä olevat välineet ja keskusvastapuolen
rakenne;

(20)

mahdolliset erityisvaatimukset, joita tarvitaan uusien omistusinstrumenttien
laskemiseksi liikkeeseen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

(21)

järjestelyt ja keinot, joiden avulla kriisinratkaisua voitaisiin helpottaa sellaisten
keskusvastapuolten tapauksessa, joilla on määritysosapuolia tai vakuusjärjestelyjä eri
lainkäyttöalueilla;

(22)

miten
uskottavasti
kriisinratkaisuvälineillä
voidaan
saavuttaa
kriisinratkaisutavoitteet, kun otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset
määritysosallistujiin, muihin vastapuoliin ja työntekijöihin sekä toimet, joihin
kolmannen maan viranomaiset mahdollisesti ryhtyvät;

(23)

missä määrin keskusvastapuolen kriisinratkaisun vaikutus rahoitusjärjestelmään ja
rahoitusmarkkinoiden luottamukseen voidaan arvioida riittävästi;

(24)

missä määrin keskusvastapuolen kriisinratkaisulla voi olla merkittävää suoraa tai
välillistä haittaa rahoitusjärjestelmälle, markkinoiden luottamukseen tai talouteen;

(25)

missä määrin kriisin leviäminen muihin keskusvastapuoliin tai rahoitusmarkkinoihin
voitaisiin estää käyttämällä kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia;

(26)

missä määrin keskusvastapuolen kriisinratkaisulla voi olla merkittävä haitallinen
vaikutus maksu- ja selvitysjärjestelmien toimintaan.
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