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1

Soveltamisala

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014,
arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ( APK
Asetus) annettiin vuonna 2014 eurooppalaisten arvopaperikeskusten prosessien ja sääntelyn
yhdenmukaistamiseksi. APK Asetus sisältää toimenpiteitä, jotka arvopaper ikeskusten ja niiden
osapuolten on toteutettava toimituspuutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi (toimituskurisääntely).
Komissio on antanut toimituskurisääntelyä koskevan delegoidun asetuksen (Komission delegoitu
asetus (EU) N:o 2018/1229), joka tulee voimaan 1.2.2022.
Tämä päätös kuvaa tehtävien ja vastuiden jakamisen osapuolten ja Euroclear Finland Oy:n
(Euroclear Finland) välillä toimituskurisääntelyn ja toimituskurimenettelyjen osalta Infinityssä.
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Määritelmät

Tässä toimitusjohtajan päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä; katso muut käsitteet Euroclear
Finlandin sääntöjen yleisistä määritelmistä.
Keskusvastapuoli
Keskusvastapuoli tarkoittaa keskusvastapuolta Euroclear Finlandin säännöissä määritellyn
mukaisesti.
EAMV FIRDS (Financial Instruments Reference Data System)
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) kerää tietoa kauppapaikoilta ja kansallisilta
toimivaltaisilta viranomaisilta ja julkaisee ne verkkosivustollaan MiFIR -vaatimusten mukaisesti.
EAMV:n rahoitusvälineiden viitetietojärjestelmä (FIRDS) on MAR-asetuksen 4 artiklan ja MiFIRasetuksen 27 artiklan mukaisesti kerättyjen rahoitusvälineiden viitetietojen tietokanta.

EAMV FITRS (Financial Instruments Transparency System)
Rahoitusvälineiden avoimuusjärjestelmä
Myöhästyneen täsmäytyksen seuraamus (LMFP)
Myöhästyneen täsmäytyksen seuraamus tarkoittaa rahaluonteista seuraamusta, jota sovelletaan
selvitysohjeeseen, joka täsmäytetään arvopaperikeskuksen sovitun toteutuspäivän määräajan
jälkeen. Tällaiselle Selvitysohjeelle lasketaan myöhä styneen täsmäytyksen seuraamukset sovitusta
toteutuspäivästä
lähtien.
Myöhästyneen
täsmäytyksen
seuraamus
lasketaan
kullekin
toteutuspäivälle, jona selvitysohjetta ei selvitetä.
Seuraamusten pankkipäivä (PBD)
Seuraamusten pankkipäivä on mikä tahansa viikonpäivä lukuun ottamatta seuraavia:
1.1.
25.12.
Lauantait ja sunnuntait
Euroopan arvopaperikeskusten yhdistykseen (EC SDA) kuuluvana arvopaperikeskuksena Euroclear
Finland noudattaa yhdenmukaistetun prosessin mukaisia yhteisiä periaatteita APK Asetuksen
seuraamusten hallintaan liittyvien päivien määrittämisessä ja laskemisessa. Seuraamusten
pankkipäiviä käytetään seuraamuksia koskevaan kuukausittaiseen raportointiin, valituksiin ja
arvopaperikeskuksen tekemään maksujen käsittelyyn. Jos esimerkiksi 14. se uraamusten
pankkipäivä ei ole arvopaperikeskuksen aukiolopäivä, kuukausiraportti lähetetään silti 14:ntenä
seuraamusten pankkipäivänä tai ennen sitä.
Selvityksen laiminlyönnin seuraamus (SEFP)
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Selvityksen laiminlyönnin seuraamus tarkoittaa rahaluonteista s euraamusta, jota sovelletaan
selvitysohjeeseen, joka:
•

täsmäytetään ennen tietyn toteutuspäivän soveltuvaa määräaikaa;

•

on saavuttanut sovitun toteutuspäivän; ja

•

ei toteudu kyseisenä sovittuna toteutuspäivänä tai päivänä, jona se täsmäytetään myöhässä
sovitun toteutuspäivän jälkeen.

Kyseiselle selvitysohjeelle lasketaan selvityksen laiminlyönnin seuraamus jokaiselle
toteutuspäivälle, jolloin selvitysohje ei toteudu.

3

Selvitysohjeet, joihin sovelletaan rahaluonteisia seuraamuksia

Euroclear Finland soveltaa rahaluonteisia seuraamuksia APK Asetuksen, toimituskurisääntelyn,
sääntöjen ja tämän toimitusjohtajan päätöksen mukaisesti kaikkiin seuraaviin täsmäytettyihin
selvitysohjeisiin, joita ei toteuteta niiden sovittuna toteutuspäivänä:
•

Selvitysohjeelle, joka täsmäytetään soveltuvan määräajan jälkeen sovittuna toteutuspäivänä,
lasketaan myöhästyneen täsmäytyksen seuraamukset (LMFP). Myöhästyneen
seuraamus lasketaan sille toteutuspäivälle, jona selvitysohje

täsmäytyksen

täsmäytetään, ja

jälkikäteen

jokaiselle menneelle toteutuspäivälle, jolloin selvitysohje ei toteutunut.
•

Selvitysohjeelle, joka täsmäytetään ennen soveltuvaa määräaikaa sovittuna toteutuspäivänä ja
joka ei toteudu kyseisenä sovittuna toteutuspäivänä tai päivänä, jona se selvitetään myöhässä
(eli sovitun toteutuspäivän jälkeen), lasketaan selvityksen laiminlyönnin seuraamus (SEFP)
kullekin toteutuspäivälle, jolloin selvitysohje ei toteutunut.

Osittain toteutuneita selvitysohjeita pidetään toteutumattomina sovittuna toteutuspäivänä, ja
rahaluonteinen seuraamus lasketaan jäljelle jääneelle toteutettavalle määrälle.
Infinityn selvityksen määräajat ovat seuraavat:
•

Maksua vastaan tai maksun kanssa klo 17.00 Helsingin aikaa; ja

•

Ilman maksua klo 19.00 Helsingin aikaa.

Selvitysohje, joka on ilmoitettu Infinityyn ennen määräaikaa, yritetään täsmäyttää ja toteuttaa.

3.1 Rahoitusvälinetyypit, joihin sovelletaan rahaluonteisia seuraamuksia
Euroclear Finland määrittää rahoitusvälineet, joihin sovelletaan rahaluonteisia seuraamuksia,
asianomaisten EU:n tai kansallisten viranomaisten rekistereistä ja tietokannoista saatavien tietojen
perusteella.
Määrittääkseen ne ISIN-tunnukset, joihin sovelletaan rahaluonteisia seuraamuksia, Euroclear Finland
tekee päivittäin seuraavat toimenpiteet:
•

käyttää EAMV:n FIRDS-tietokantaa MIDIF II/MiFIR -instrumenttien tunnistamiseen;

•

tunnistaa Euroclear Finlandissa toteutettavaksi soveltuvat ISIN-tunnukset; ja

•

poistaa

ne

rahoitusvälineet,

jotka

on

vapautettu

lyhyeksimyyntiasetuksen 1 (SSR)

soveltamisalasta EAMV:n SSR-tietokannan mukaan;

1

E uroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N :o 236/2012, annettu 1 4 päivänä maaliskuuta 2 012, lyhyeksimyynnistä ja
tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä
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•

suodattaa välineet maan (Suomi) perusteella SSR -tietokannasta; Finanssivalvonnan EAMV:n
SSR-tietokannasta vapauttamiin välineisiin ei sovelleta rahaluonteisia seuraamuksia.

Euroclear Finland laskee ja soveltaa rahaluonteiset seuraamukset vain edellä mainittujen kriteerien
perusteella määritellyille rahoitusvälineille. Euroclear Finlandin vastuulla ei ole korjata, laskea tai
soveltaa rahaluonteisia seuraamuksia sellaisille rahoitusvälineille, jotka eivät kuulu kyseisten
kriteerien piiriin.

3.2 Selvitysohjetyypit, joihin sovelletaan rahaluonteisia seuraamuksia
Kaikki selvitysohjetyypit, joita ei ole lueteltu kohdassa 3.3., kuuluvat tavanomaisten
rahaluonteisten seuraamusten tunnistuksen ja laskemisen sääntöjen piiriin.

3.3 Selvitysohjetyypit, joihin ei sovelleta rahaluonteisia seuraamuksia
Selvitysohjeet, joihin ei sovelleta rahaluonteisia seuraamuksia ja/tai toimituskurimenettelyitä, ovat
seuraavat:
• Selvitystapahtumat, jotka eivät ole direktiivin 98/26/EY 2 2 artiklan (i) alakohdan toisen

sisennyksen mukaisia siirtomääräyksiä.
• Euroclear Finlandin osalta arvopaperien alkuperäistä luomista (ISO -tapahtumakoodit

MKUP ja MKDW) ei pidetä siirtomääräyksenä.
• Yhtiötapahtumat (ISO-tapahtumakoodi C ORP).
• Tekniset

ohjeet

(esim.

uudelleenmääritykset

arvopaperikeskusten

välisessä

selvityksessä ISO-tapahtumakoodilla REAL).
Erärajoitukset (eli positiotason rajoitukset).

4

Rahaluonteisten seuraamusten laskeminen

Euroclear Finland laskee rahaluonteiset seuraamukset toteuttamatta jääneille selvitysohjeille päivän
lopussa jokaiselle toteutuspäivälle, sovittu toteutuspäivä mukaan lukien, sovitun toteutuspäivän
jälkeen. Euroclear Finland laskee rahaluonteiset seuraamukset bruttomääräisinä.
Selvityksen laiminlyönnin seuraamuksen (SEFP ) ja myöhästyneen täsmäytyksen seuraamuksen
(LMFP) laskennassa noudatetaan samoja periaatteita. Joko myöhästyneen täsmäytyksen seuraamus
tai selvityksen laiminlyönnin seuraamus sovelletaan toteutuspäiväkohtaisesti. Näin ollen sekä
myöhästyneen täsmäytyksen seuraamusta että selvityksen laiminlyönnin seuraamusta ei voida
määrätä samanaikaisesti samalle toteutuspäivälle.
Euroclear Finland tekee seuraavat toimenpiteet seuraamuksen määrän laskemisessa:
1.

Toimituspuutteen syyn määrittäminen (myöhästyneen täsmäytyks en
seuraamus tai selvityksen laiminlyönnin seuraamus);

2.

Rangaistavan osapuolen tunnistaminen; ja

3.

Laskentatavan määrittäminen (arvopaperi- tai rahaluonteisen seuraamuksen
kerroin x viitehinta x arvopaperi- tai rahamäärä, jonka toimitus epäonnistui).

2

E uroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, s elvityksen lopullisuudesta
maks ujärjestelmissä ja arvopaperien s elvitysjärjestelmissä
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4.1 Rangaistavan osapuolen tunnistaminen
Kunkin tunnistetun ja sovelletun rahaluonteisen seuraamuksen osalta Euroclear Finland määrittää
velvoitteensa laiminlyöneen ja velvoitteensa toteuttaneen osapuolen. Euroclear Finland veloittaa
rahaluonteisen seuraamuksen velvoitteensa laiminlyöneeltä osapuolelta ja hyvittää rahaluonteisen
seuraamuksen velvoitteensa toteuttaneelle osapuolelle.
Euroclear Finland veloittaa myöhästyneen täsmäytyksen seuraamuksen osapuolelta, joka viimeisenä
ilmoitti kyseisen selvitysohjeen (esim. hyväksytty aikaleima on myöhempi kuin vastapuolen
selvitysohjeen). Myöhästyneen täsmäytyksen seuraamuksia sovelletaan myös esitäsmäytetyille
toteuttamatta jääneille selvitysohjeille (täsmäytystunnus MAC H).
Mikäli kummankin vastapuolen täsmäytetyissä selvitysohjeissa on sama hyväksytty aikaleima,
Euroclear Finland veloittaa myöhästyneen täsmäytyksen seuraamuksen ostavalta vastapuolelta.
Mikäli kyse on esitäsmäytetyistä selvitysohjeista, osapuolen luoman selvitysohjeen arvopaperisiirron
tyyppi määrittää velvoitteensa laiminlyöneen osapuolen, jolta peritään myöhästyneen täsmäytyksen
seuraamus.
Jos kumpikin osapuoli lähettää selvitysohjeensa sovitun toteutuspäivän jälkeen, vain toiselta
tapahtuman
vastapuolesta
peritään
myöhästyneen
täsmäytyksen
seuraamus.
Valtakirjaselvitysohjeiden osalta myöhästyneen täsmäytyksen seuraamus määrätään selvitysohjeen
ilmoittavalle osapuolelle (eli valtakirjaosapuolelle, ei tiliä hallinnoivalle osapuolelle).
Selvityksen laiminlyönnin seuraamus määrätään osapuolelle, jos selvi tysohje täyttää soveltuvan
selvityksen määräajan lopussa minkä tahansa seuraavista ehdoista: Selvitysohje on odotustilassa;
-

Kun odotustila on tunnistettu yhden selvitysohjeen osalta, Euroclear Finland ei erikseen tarkasta
vastapuolen ohjeen rahavarojen tai

arvopaperien puutetta.

Euroclear Finland

veloittaa

selvityksen laiminlyönnin seuraamuksen osapuolelta, joka asettaa selvitysohjeen odotustilaan,
ja seuraamus välitetään vastapuolelle.
-

Kun täsmäytetyn selvitysohjeen kumpikin osa on odotustilassa, Euroclear Finland veloittaa
selvityksen laiminlyönnin seuraamuksen kummaltakin osapuolelta.

Selvitysohje ei toteudu ja peruste on arvopaperien tai rahavarojen puute;
-

Kun arvopaperien puuttuminen on tunnistettu, Euroclear Finland ei erikseen tarkasta vastapuolen
selvitysohjeen rahavarojen puutetta. Euroclear Finland veloittaa selvityksen laiminlyönnin
seuraamuksen siltä

osapuolelta, jolta

arvopaperit puuttuvat,

ja

seuraamus

välitetään

vastapuolelle.
-

Kun rahavarojen puuttuminen tunnistetaan, Euroclear Finland veloitta a selvityksen laiminlyönnin
seuraamuksen

siltä

osapuolelta,

jolta

rahavarat puuttuvat,

ja

seuraamus

välitetään

vastapuolelle.
Selvitysohje ei toteudu ja peruste on puutteellinen WITH-linkki/yhtymä tai toteutumaton
linkitetty/yhdistetty selvitysohje
-

Kun puutteellinen WITH-linkki/yhtymä tai selvittämätön linkitetty/yhdistetty selvitysohje on
tunnistettu, Euroclear Finland ei erikseen tarkasta vastapuolen selvitysohjeen arvopaperien tai
rahan puutteen osalta. Euroclear Finland veloittaa selvityksen laiminly önnin seuraamuksen
osapuolelta, jolla on WITH-linkitys tai yhtymän osoitus, ja se välitetään vastapuolelle.

-

Jos täsmäytetyn selvitysohjeen kumpikin osa epäonnistuu puutteellisen WITH-linkin/yhtymän tai
selvittämättömän linkitetyn/yhdistetyn odotustilassa o levan selvitysohjeen vuoksi, Euroclear
Finland veloittaa selvityksen laiminlyönnin seuraamuksen kummaltakin osapuolelta.

Selvitysohje ei toteudu ja peruste on osittainen toteutus
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-

Kun osittainen toteutus on tunnistettu, Euroclear Finland ei erikseen tarkasta vastapuolen
selvitysohjeen rahavarojen puutetta. Selvityksen laiminlyönnin seuraamus peritään arvopaperit
toimittavalta osapuolelta ja se välitetään vastapuolelle.

Selvitysohje ei toteudu ja peruste on selvitysohjeen siirto
Kun selvitysohje ei toteudu ja peruste on jokin muu kuin edellä mainittu peruste, käytetään
oletusperustetta (C YC L). Selvityksen laiminlyönnin seuraamus peritään arvopaperit toimittavalta
osapuolelta ja se välitetään vastapuolelle.

4.2 Seuraamuskertoimet
Euroclear käyttää alla määriteltyjä seuraamuskertoimia.
•

Rahavarojen seuraamuskerroin on selvitysvaluutan liikkeeseen laskevan keskuspankin
perimä virallinen yön yli -korkotaso vähimmäistasolla nolla (0). Seuraamusten laskemisessa
julkistettu vuosikorko jaetaan 360 päivällä sovelletta van päivittäisen seuraamuksen tason
saamiseksi.

•

Arvopapereiden seuraamuskerroin määräytyy useiden kriteerien perusteella:
•

Rahoitusvälinetyyppi;

•

likviditeetti (koskee vain osakkeita); ja

•

kauppapaikka.

Arvopapereiden seuraamuskerroin peruspisteinä ilmaistuna:

Rahoitusvälinetyyppi

Osakkeet

Arvopapereiden
seuraamuskerroin
(peruspisteinä)

Likvidit osakkeet, joilla ei käydä kauppaa pk1,0
yritysten kasvumarkkinoilla
Epälikvidit osakkeet, joilla ei käydä kauppaa
0,5
pk-yritysten kasvumarkkinoilla
likvidit ja epälikvidit osakkeet, joilla käydään
0,25
kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla

Joukkovelkakirjat

Yritysvelkakirjat, joilla ei käydä kauppaa pk- 0,20
yritysten kasvumarkkinoilla
Yritysvelkakirjat, joilla käydään kauppaa pk0,15
yritysten kasvumarkkinoilla
Joukkovelkakirjat,
jotka
on
laskenut
liikkeeseen viranomainen ja joilla käydään tai ei 0,10
käydä kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla

Muut
välineet

rahoitus- Muut rahoitusvälineet, joilla ei käydä kauppaa
0,5
pk-yritysten kasvumarkkinoilla
Muut rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa 0,25
pk-yritysten kasvumarkkinoilla
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4.2.1 Rahoitusvälinetyypin luokittelu
Rahoitusvälinetyypin luokittelua käytetään selvitysohjeeseen sovellettavan seuraamuskertoimen
tunnistamiseksi. Euroclear Finland määrittää rahoitusvälinetyypin luokituksen jokaiselle arvopaperille
C FI-koodin perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

CFI-koodirakenne

Rahoitusvälinetyyppi

Koodin paikka 1 on ”E”

SHRS

Koodin paikka 1 on ”D” ja paikka 4 on ”T” tai ”C ”, tai paikka 2 on ”N”

SOVR

Koodin paikka 1 on ”D” ja paikka 2 ei ole ”Y” eikä ”N”, eikä paikka 4 ole DEBT
”T” eikä ”C ”
Koodin paikka 1 on ”R”

SEC U

Koodin paikka 1 on ”C ” ja paikka 2 on ”E”

ETFS

Koodin paikka 1 on ”C ” ja paikka 2 ei ole ”E”

UC IT

Koodin paikka 1 on ”D”, paikka 2 on ”Y”, ja paikka 4 ei ole ”T” eikä ”C ” MMKT
Koodin paikka 1 on ”T”, paikka 2 on ”T” ja paikka 3 on ”N”

EMAL

Jäännöskategoria

OTHR

4.2.2 Rahoitusvälineen likviditeetin tai epälikviditeetin luokittelu
Likviditeetin tai epälikviditeetin luokittelua käytetään selvitysohjeeseen sovellettavan
seuraamuskertoimen tunnistamiseksi. Likviditeettiä koskeva indikaattori koskee vain osakkeita (eli
kun arvopaperin rahoitusvälinelaji on SHRS). Euroclear Finland hakee likviditeettitiedot EAMV:n
FITRS-tietokannasta.

4.2.3 Rahoitusvälineet, joiden kaupankäyntisegmentti on pk-yritysten kasvumarkkinat
Pk-yritysten kasvumarkkinoita koskeva indikaattori osoittaa sen, onko rahoitusväline listattu pk yritysten kasvumarkkinoilla. Kyseistä indikaattoria käytetään selvitysohjeeseen sovellettavan
seuraamuskertoimen tunnistamiseksi.
Euroclear Finland tunnistaa, onko toteutusta odottavalla rahoitusvälineellä tosiasiallisesti käyty
kauppaa EU:n pk-yritysten kasvumarkkinoilla tarkistamalla selvitystapahtuman vastaanottavan ja
toimittavan selvitysohjeen. Pk-rahoitusvälineisiin sovellettavaa alennettua seuraamuskerrointa
käytetään ainoastaan silloin, kun kummassakin selvitysohjeessa paikkakoodi on pörssi (EXC H) ja
kauppapaikan nelinumeroinen markkinatunnistekoodi (MIC ) on sama.
Euroclear Finland hakee pk-yritysten kasvumarkkinoiden kauppapaikkojen tiedot EAMV:n
verkkosivustolta ja käyttää seuraavaa tietokantakuvausta: Database of MiFID2 / MiFIR Trading
venues / Systematic internalisers / Data re porting service providers.

5

Viitehinta

Euroclear Finland käyttää rahaluonteisten seuraamusten
viitehintaa, jona selvitysohje jää toteutumatta.

laskemisessa sen

toteutuspäivän

Mikäli viitehintaa ei ole saatavilla kyseiselle toteutuspäivälle, Euroclear Finland käyttää viimeisintä
saatua toteutuspäivän viitehintaa.
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Euroclear Finland määrittää seuraavasti viitehinnan jokaiselle toteutuspäivälle, jolloin selvitysohje
jää toteuttamatta:
•

osakkeet ja samankaltaiset rahoitusvälineet: likviditeetin osalta viitehinta määräytyy
merkittävimmän markkinan (MRM, ”most relevant market”) päätöshinnan mukaan. Euroclear
Finland saa MRM:n päätöshinnat hintatietojen toimittajalta. Hintatietojen toimittaja hakee MRM
tiedot EAMV:n FITRS-tietokannasta.

•

muut rahoitusvälineet: liikevaihdoltaan suurimman kauppapaikan päätöshinta. Euroclear
Finland saa päätöshinnat hintatietojen toimittajalta. Velkakirjojen osalta hintatietojen toimittaja
voi toimittaa prosenttiosuuden varsinaisen hinta -arvon sijaan. Tällöin Euroclear Finland
muuntaa prosenttiosuustiedon hinta-arvoksi.

•

Jos päivitettyä päivittäistä päätöshintaa ei ole saatavilla, Euroclear Finland käyttää viimeisintä
päätöshintaa. Euroclear Finland ilmoittaa puuttuvista viitetiedoista osapuolille rahaluonteisen
seuraamuksen lisätietojen kautta.
Jos

•

-

päätöshintaa
seuraavasti:

ei

ole

lainkaan

saatavilla, Euroclear

Finland

määrittää

viitehinnan

velkainstrumentit: nimellisarvo (rahoitusvälineen nimellisvaluutassa). Euroclear Finland ilmoittaa
puuttuvista viitetiedoista osapuolille rahaluonteisen seuraamuksen lisätietojen kautta.

muut kuin velkainstrumentit: Euroclear Finland asettaa viitehinnan nollaksi. Euroclear Finland
ilmoittaa puuttuvista viitetiedoista osapuolille rahaluonteisen seuraamuksen lisätietojen kautta

6

Rahaluonteisen seuraamuksen valuutta

Euroclear Finland toteuttaa ja veloittaa rahaluonteiset seuraamukset vain euroissa (EUR) riippumatta
rahoitusvälineen nimellisvaluutasta.Euroclear Finland kuitenkin laskee rahaluonteiset seuraamukset
muille
kuin
euromääräisille
rahoitusvälineille
kyseisen
rahoitusvälineen
valuutassa
tiedonantotarkoituksessa. Euroclear Finland ilmoittaa rahoitusvälineen valuutan rahoitusvälineen
viitetiedoissa Infinityssä. Euroclear Finland tekee valuuttamuunnoksen euroiksi rahaluonteisten
seuraamusten veloitusta varten Euroopan keskuspankin valuuttakurssilla (spot-kurssi) seuraavissa
tilanteissa:
•

Rahoitusvälineen nimellisvaluutta on jokin muu kuin euromääräinen; ja/tai

•

merkittävimmän markkinan viitehinta on jossakin muussa valuutassa kuin eurossa

7

Rahaluonteisten seuraamusten soveltaminen

Rahaluonteisten seuraamusten laskemisen ja soveltamisen seurauksena, Euroclear Finland luo
bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet osapuolten puolesta.
Euroclear Finland ilmoittaa bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet osapuolille
päivittäisellä seuraamusraportilla. Päivittäinen seuraamusraportti on ISO 20022 -viesti, semt. 044.

8

Muutokset ja valitukset

8.1 Euroclear Finlandin tekemät muutokset
Euroclear Finland voi laskea uudelleen, muuttaa tai po istaa rahaluonteisen seuraamuksen,
bruttomaksuvelvoitteen, bruttosaamisoikeuden ja/tai avoimet positiot seuraavan kuukauden
11:nteen seuraamusten pankkipäivään mennessä.
Yllämainittuja korjaustoimia voidaan tehdä poikkeustilanteissa seuraavista syistä:
•

päivittäisen viitehinnan muutos;

•

valuuttakurssin arvon muutos;

•

jos Euroclear Finland havaitsee rahaluonteisen seuraamuksen, bruttomaksuvelvoitteeseen,
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bruttosaamisoikeuksiin ja/tai avoimiin positioihin liittyvän virheen;
•

arvopaperin selvityksen keskeyttäminen;

•

tekninen ongelma; ja/tai

•

toimituskurimenettelyihin tai rahaluonteisiin seuraamuksiin vaikuttavat odottamattomat
olosuhteet ja/tai Euroclear Finland muuten katsoo korjaustoimen tarpeelliseksi.

8.2 Osapuolten valitus
Osapuolet voivat päivittäin tehdä Euroclear Finlandille valituksen rahaluonteisen seuraamuksensa,
bruttomaksuvelvoitteidensa, bruttosaamisoikeuksiensa korjaamiseksi. Valitus on kuitenkin tehtävä
viimeistään seuraavan kuukauden 10:ntenä seuraamusten pankkipäivänä.
Osapuolten on lähetettävä valitus suojatulla sähköpostilla Euroclear Finlandille osoitteeseen:
settlement.finland(at)euroclear.eu
Osapuolen on toimitettava Euroclear Finlandille riittävät ja vähintään seuraavat tiedot, jotta valitus
käsitellään:
•

rahaluonteisen seuraamuksen viite ja toteuttamatta jääneen selvitystapahtuman tiedot;

•

seuraamuksen määräämispäivä;

•

valituksen peruste;

•

odotettu rahaluonteisen seuraamuksen määrä ja sovellettavat laskentatiedot.

Euroclear Finlandilla on oikeus pyytää valittavaa osapuolta toimittamaan mahdollis ia lisäselvityksiä
ja/tai -tietoja, jotka Euroclear Finland katsoo tarpeellisiksi valituksen käsittelyä varten.
Mikäli valitus koskee useampaa kuin yhtä osapuolta, osapuolten tulee ilmoittaa toisilleen
valitusprosessin käynnistämisestä ja sopia valituksesta kahdenkeskisesti ennen sen lähettämistä
Euroclear Finlandille.
Euroclear Finland hyväksyy tai hylkää valituksen. Euroclear Finlandilla ei ole oikeutta hylätä valitusta
tai olla tekemättä korjausta, mikäli valitus on aiheellinen. Euroclear Finland antaa kirjallisen
vastauksen asianomaisille osapuolille.
Euroclear Finland veloittaa jokaisesta valituksesta Euroclear Finlandin asiantuntijamaksun voimassa
olevan hinnaston mukaisesti valituksen tekevältä osapuolelta, valituksen lopputuloksesta
riippumatta. Asiantuntijamaksu veloitetaan käytetyn ajan perusteella. Euroclear Finlandin
asiantuntijamaksu veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta.
Euroclear Finland ei veloita korjauksesta erillistä asiantuntijamaksua, mikäli rahaluonteinen
seuraamus, bruttomaksuvelvoite ja/tai bruttosaamisoikeus on sääntöjen ja/tai tämän
toimitusjohtajan päätöksen vastainen ja virhe johtuu Euroclear Finlandin virheellisestä toiminnasta.

8.3 Muutettujen rahaluonteisten seuraamusten raportointi
Euroclear Finland toimittaa osapuolille raportin muutetuista rahaluonteisista seuraamuksista, mikäli
aiemmin
raportoituihin
rahaluonteisiin
seuraamuksiin,
bruttomaksuvelvoitteisiin
ja/tai
bruttosaamisoikeuksiin on tehty muutoksia. Muutetun rahaluonteisen seuraamuksen raportti
toimitetaan ISO 20022 -viestillä. Euroclear Finland lähettää muutettujen rahaluonteisten
seuraamusten raportin seuraavana toteutuspäivänä, ja se sisältää kaikki päivän aikana tehdyt
muutokset.
Muutettujen rahaluonteisten seuraamusten raportti sisältää rahaluonteiset seuraamukset, joita
Euroclear Finland muutti edellisenä seuraamusten pankkipäivänä. Muutosraportti lähetetään vain,
jos edellisenä seuraamusten pankkipäivänä rahaluonteisia seuraamuksia on muutettu. On
mahdollista, että samana seuraamusten pankkipäivänä muutetaan useita rahaluonteisia
seuraamuksia. Näin ollen muutettujen rahaluonteisten seuraamusten raportti voi sisältää useita
rahaluonteisia seuraamuksia, jotka ovat samalta tai eri seuraamusten pankkipäiviltä.
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Raportti ei ole kumulatiivinen (rahaluonteisia seuraamuksia, joita on muutettu aiemmin samojen
aktiivisten kuukausien aikana, ei toisteta). Euroclear Finland ilmoittaa rahaluonteisen seuraamuksen
muutoksesta sekä velvoitteensa toteuttamatta jättäneelle että velvoitteensa toteuttaneelle
osapuolelle.

9

Avoimet positiot

Euroclear Finland laskee avoimet positiot jokaiselle osapuolelle kuukausittain. Euroclear Finland
ilmoittaa avoimet positiot osapuolille seuraamusraportilla kuukausittain. Kuukausittainen
seuraamusraportti toimitetaan ISO 20022 -viestillä. Euroclear Finland lähettää osapuolen
kuukausittaisen seuraamusraportin jokaiselle osapuolelle seuraavan kuukauden 14:ntenä
seuraamusten pankkipäivänä. Jos osapuolella ei ole rahaluonteisia seuraamuksia (kaikki sen
toimitus- ja vastaanottoselvitysohjeet on täsmäytetty ja selvitetty ajallaan) kuukauden aikana,
Euroclear Finland lähettää ei-tapahtuma -raportin (eli nollaraportin) kyseiselle osapuolelle.
Velvoitteensa laiminlyöneiden osapuolten bruttomaksuvelvoitteet täytetään maksamalla osapuolten
avoimet positiot.
Avointen positioiden laskenta ei sisällä eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä
selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain mukaista nettouttamista. Euroclear Finland ei toimi
vastapuolena rahaluonteisissa seuraamuksissa, bruttomaksuvelvoitteissa, bruttosaamisoi keuksissa
ja/tai avoimissa positoissa.

10 Avoimien positioiden veloitus, kerääminen ja jakaminen
Euroclear Finland veloittaa, kerää ja jakaa avoimet positiot euroina keskuspankkirahassa Infinityssä
osapuolten puolesta.
Avointen positioiden keräämistä ja jakamista varten Euroclear Finland luo maksu/maksun
vastaanotto ilman toimitusta –selvitysohjeet (PFOD)
asianomaisille osapuolille 15:ntenä
seuraamusten pankkipäivänä.
Avoimet positiot toteutetaan veloittamalla ja hyvittämällä Euroclear Finlandin asiakasv aroille
varattua yksilöityä sisäistä rahatiliä.
Osapuolten on ilmoitettava Euroclear Finlandille sisäinen rahatili, jota osapuolet haluavat käyttää
avointen positioiden veloittamiseen, keräämiseen ja jakamiseen. Jos osapuoli ei ilmoita sitä Euroclear
Finlandille tai aiemmin ilmoitettu sisäinen rahatili ei ole enää käytettävissä, Euroclear Finland valitsee
osapuolelle sopivan sisäisen rahatilin käytettäväksi avointen positioiden keräämiseen ja jakamiseen.
Euroclear Finland toteuttaa avoimet positiot kaikki tai ei mitään -periaatteella.
Euroclear Finland toteuttaa avoimet positiot Infinityn selvitysprosessissa kuukausittain seuraavan
kuukauden 17:ntenä seuraamusten pankkipäivänä klo 8.30 Helsingin aikaa.
Jokaisen osapuolen, jolla on negatiivinen avoin positio, tulee toimittaa avointen positioiden
toteuttamiseen vaadittava täysi rahavarojen määrä Infinityn sisäiselle rahatililleen eräpäivänä, joka
on 17. seuraamusten pankkipäivä, klo 8.30 Helsingin aikaa.
Vastaavasti osapuolet, joilla on positiivinen avoin positio, saavat samanaikaisesti hyvityksen koko
rahamäärästä selvitysprosessissa valitulle sisäiselle rahatililleen.
Jos osapuolella, jolla on negatiivinen avoin positio, ei ole riittävästi rahavaroja sisäisellä rahatilillään,
kaikkien avointen positioiden toteutus keskeytetään ja toteutusta lykätään, kunnes riittävät
rahavarat ovat saatavilla kaikilta vaadituilta osapuolilta kaikkien avointen positioiden selvittämiseen.
Jos avoimia positioita ei voida selvittää seuraamusten pankkipäivän aikana, selvitysosapuolt en on
nostettava rahat ennen pankkipäivän päättymistä ja talletettava ne uudelleen seuraavana
seuraamusten pankkipäivänä, kunnes avointen positioiden selvitys on suoritettu.
Euroclear Finland toteuttaa seuraavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osapu olet täyttävät
maksuvelvoitteensa ajallaan:
•

Lähettää hälytyksen, jossa ilmoitetaan maksunsa laiminlyöneen osapuolen nimi kaikille
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sen osapuolille;
•

Ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille; ja/tai

•

Veloittaa maksunsa maksamatta jättäneeltä osapuolelta manuaalisen työn maksun

voimassa olevan hinnaston mukaisesti
Euroclear Finland voi lisäksi ryhtyä tämän toimitusjohtajan päätöksen kohdan 13
’Toimituskurimenettelyjen rikkominen’ ja Euroclear Finlandin sääntöjen luvun 6 ’Valvonta’ mukaisiin
toimenpiteisiin.

10.1 Osapuolen maksukyvyttömyys
Sen selvityspäivän alusta lähtien, jolloin maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan velvoitteensa
laiminlyönyttä osapuolta vastaan, rahaluonteisia seuraamuksia ei lasketa tai määrätä kyseiselle
osapuolelle.
Euroclear Finland poistaa ne avointen positioiden laskennasta ne rahaluonteiset seuraamukset,
bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet, jotka ovat syntyneet ennen toteutuspäivää jona
maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu ja joihin liittyy maksukyvytön osapuoli.
Kaikki rahaluonteiset seuraamukset, bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet, joihin
maksukyvytön osapuoli liittyy, säilyvät voimassa riippumatta siitä, että ne poistetaan avointen
positioiden
laskennasta.
Osapuolet
hoitavat
tällaiset
rahaluonteiset
seuraamukset,
bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet erikseen Infinityn ulkopuolella .
Kun maksukyvyttömän osapuolen rahaluonteiset seuraamukset, bruttomaksuvelvoitteet ja/tai
bruttosaamisoikeudet on poistettu avoimista positioista, Euroclear Finland laskee avoimet positiot
uudelleen kaikille muille osapuolille.
Euroclear
Finland
raportoi
muutettujen
rahaluonteisten
seuraamusten
raportilla
maksukyvyttömyyden
perusteella
poistettujen
rahaluonteisten
seuraamusten,
bruttomaksuvelvoitteiden ja/tai bruttosaamisoikeuksien poistamisesta niille osapuolille, joihin tämä
vaikuttaa.
Muutettujen
rahaluonteisten
seuraamusten
raportti
lähetetään
seuraavana
toteutuspäivänä, ja se sisältää kaikki raportin lähetyspäivänä toteutetut muutokset (osapuolen
maksukyvyttömyyden lisäksi raportilla voi olla myös muita rahaluonteisen seuraamuksen
muutoksia).
Näin ollen kuukausittaiset seuraamusraportit sisältävät avoimet positiot ilman maksukyvytöntä
osapuolta. Kuukausittainen seuraamusraportti sisältää tiedot poistetuista seuraamuksista, ja
maksukyvyttömyysmerkintä asetetaan maksukyvyttömälle osapuolelle.
Jos maksukyvyttömyysmenettely alkaa seuraavan kuukauden 13. ja 17. seuraamusten
pankkipäivän välillä, Euroclear Finland ei tuota raportteja muutetuista rahaluonteisista
seuraamuksista tai uudelleenlaskettuja kuukausittaisia seuraamusraportteja. Sen sijaan Euroclear
Finland käyttää varamenettelyä (sähköpostitse) raportoidakseen vaikutuksen kohteena oleville
osapuolille maksukyvyttömyyden perusteella poistetuista rahaluonte isista seuraamuksista,
bruttomaksuvelvoitteista ja/tai bruttosaamisoikeuksista sekä uudelleen lasketut avoimet positiot
ilman maksukyvytöntä osapuolta.

10.2 Avoimen position maksamisen laiminlyönti
Jos osapuoli ei toimita avointen positioiden selvittämiseen vaa dittavia rahavaroja täysimääräisesti
eräpäivään mennessä, Euroclear Finland poistaa 18:ntena seuraamusten pankkipäivänä klo 14.00
Helsingin aikaa avointen positioiden laskennasta ne maksamattomat rahaluonteiset seuraamukset,
bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet.
Maksunsa
laiminlyöneeseen
osapuoleen
liittyvät
rahaluonteiset
seuraamukset,
bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet säilyvät voimassa riippumatta siitä, että ne
poistetaan avointen positioiden laskennasta. Osapuolten hoitavat tällaiset rahaluonteiset
seuraamuksen, bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet erikseen Infinityn ulkopuolella.
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Kun maksamatta jättäneen osapuolen rahaluonteiset seuraamukset, bruttomaksuvelvoitteet ja/tai
bruttosaamisoikeudet on poistettu avoimista positioista, Euroclear Finland laskee avoimet positiot
uudelleen kaikille muille osapuolille.
Euroclear Finland ei tuota raportteja muutetuista rahaluonteisista seuraamuksista tai
uudelleenlaskettuja kuukausittaisia seuraamusraportteja. Sen s ijaan Euroclear Finland käyttää
varamenettelyä (sähköpostitse) raportoidakseen vaikutuksen kohteena oleville osapuolille maksun
laiminlyönnin perusteella poistetuista rahaluonteisista seuraamuksista, bruttomaksuvelvoitteista
ja/tai bruttosaamisoikeuksista sekä uudelleen lasketut avoimet positiot ilman maksukyvytöntä
osapuolta.

11 Rahaluonteiset seuraamukset Linkin kautta
Ulkomaisista laitoksista aiheutuvia
määräajat ovat seuraavat:

rahaluonteisia

seuraamuksia varten

Ruotsin

selvityksen

•

Maksua vastaan tai maksun kanssa klo 15.00 Helsingin aikaa (klo 14.00 Tukholman aikaa)

•

Ilman maksua klo 18.00 Helsingin aikaa (klo 17.00 Tukholman aikaa).

Osapuolet ovat velvollisia maksamaan Euroclear Finlandin osapuolille aiheutuneet ulkomaisiin arvo papereihin ja oikeuksiin liittyvät rahaluonteiset seuraamukset, jotka kertyvät osapuolille sellaiselta
ulkomaiselta laitokselta, johon Euroclear Finland osallistuu (linkki). Tällaiset rahaluonteiset
seuraamukset on maksettava ulkomaisen järjestelmän valuutassa.
Euroclear Finland raportoi osapuolille linkin kautta kertyvät rahaluonteiset seuraamukset Euroclear
Finlandille ilmoitetun mukaisesti käyttäen ulkomaisen järjestelmän valuuttaa seuraavasti:
•

Bruttomaksuvelvoitteet ja/tai bruttosaamisoikeudet raportoidaan päivittäin.

•

Mahdolliset rahaluonteisten seuraamusten, bruttomaksuvelvoitteiden ja/tai
bruttosaamisoikeuksien muutokset, jotka liikkeeseenlaskija-arvopaperikeskus on
toteuttanut, raportoidaan muutettujen seuraamusten raportilla.

•

Avoimet positiot raportoidaan kuukausittain seuraavan kuukauden 14:ntenä
seuraamusten pankkipäivänä.

Avoimet positiot veloitetaan ja kerätään jokaiselta velvoitteensa laiminlyöneeltä osapuolelta, jonka
avoin positio on negatiivinen. Osapuolet maksavat avoimet positiot ulkomaisen laitoksen va luutassa
asiakasvaroille varatulle yksilöidylle valuuttarahatilille liikepankkirahassa (C oBM).
Euroclear Finland toimittaa yksilöidyn valuuttarahatilin tiedot kaikille osapuolille. Osapuolten on
maksettava avoimet positiot 17:ntenä seuraamusten pankkipäivä nä klo 8.30 Helsingin aikaa.
Avoimet positiot jaetaan asiakasvaroille varatulta yksilöidyltä valuuttarahatililtä kullekin osapuolelle,
jonka avoin positio on positiivinen. Osapuolet vastaanottavat avoimet positiot ulkomaisen
järjestelmän valuutassa valuuttarahatililleen liikepankkirahassa (C oBM).
Euroclear Finland vastaanottaa valuuttarahatilin tiedot kaikilta osapuolilta perustietolomakkeen
kautta. Euroclear Finland jakaa avoimet positiot, kun liikkeeseenlaskija -arvopaperikeskus on tehnyt
keräyksen ja uudelleenjakamisen ulkomaisessalaitoksessa, mieluiten 17:nnen seuraamusten
pankkipäivän aikana.

12 Keskusvastapuoleen liittyvät menettelytavat
Keskusvastapuolilla
on
velvollisuus
kerätä
ja
jakaa
rahaluonteiset
määritysosapuoliltaan APK Asetuksen ja toimituskurisääntelyn mukaisesti.

seuraamukset

Keskusvastapuolten on raportoitava Euroclear Finlandille keräämänsä ja jakamansa rahaluonteiset
seuraamukset kuukausittain Euroclear Finlandin toimittamaa lomakemallipohjaa käyttäen.
Euroclear Finland laskee ja raportoi rahaluonteiset seuraamukset keskusvastapuolit apahtumista,
mutta ei veloita, kerää ja/tai jaa näitä rahaluonteisia seuraamuksia. Tämän vuoksi
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keskusvastapuolten toimittamien
selvitysohjeiden rahaluonteiset seuraamukset sisältyvät
päivittäiseen rahaluonteisten seuraamusten raportointiin ja kuukausittai seen rahaluonteisten
seuraamusten raporttiin, mutta eivät kuukausittaisiin avoimiin positioihin.
Euroclear Finland toimittaa laskelman keskusvastapuolelle, jonka tulee kerätä ja jakaa rahaluonteiset
seuraamukset määritysosapuoliltaan/-osapuolilleen.
Euroclear Finland tekee seuraavat toimenpiteet keskusvastapuolten määrittämien tapahtumien
osalta:
•

Tunnistaa toteutumatta jääneet selvitysohjeet ja laskee rahanluonteise t seuraamukset
päivittäin

•

Raportoi rahaluonteisten seuraamusten bruttomäärät ja kahdenvälis et nettomäärät
päivittäin (keskusvastapuolen tapahtuma merkitään ”ei laskettavissa”);

•

Raportoi kahdenväliset nettomäärät kuukausittain 14:ntenä seuraamusten pankkipäivänä
(keskusvastapuoleen liittyvät määrät merkitään ”ei laskettavissa”).

Euroclear Finland ei toteuta seuraavia toimenpiteitä keskusvastapuolen määrittämien tapahtumien
osalta:
•

Sisällytä avoimia positioita kuukausiraportointiin 14:ntnä seuraamusten pankkipäivänä;

•

Luo maksu ilman toimitusta-selvitysohjeita (PFOD) 15:ntenä seuraamusten pankkipäivänä

•

Suorita seuraamusten keräyksen- ja jakamisen maksuprosessia (maksu ilman toimitusta selvitysohjeiden

varsinainen

toteutus)

17:ntenä

seuraamusten

pankkipäivänä.

13 Toimituskurimenettelyjen rikkominen
13.1 Toimituspuutteiden raportointi toimivaltaiselle viranomaiselle ja asiaan
liittyville viranomaisille
Euroclear Finlandilla on järjestelmä, joka seuraa tapahtumien toimituspuutteita. Euroclear Finland
toimittaa säännölliset raportit toimivaltaiselle viranomaiselle ja asiaan liittyville vir anomaisille
toimituspuutteiden lukumäärän ja yksityiskohdat sekä muut asianmukaiset tiedot, mukaan luettuina
arvopaperikeskusten ja niiden osapuolten suunnittelemat keinot selvitysasteen parantamiseksi.
Toimivaltaiset
viranomaiset
toimittavat
EAMV:lle
mahdolliset
asianmukaiset
tiedot
toimituspuutteista.
Toimituspuutteiden raportointiin sisältyvien rahoitusvälineiden soveltamisala on laajempi, kuin
rahaluonteisten seuraamusten soveltamisalaan kuuluvat rahoitusvälineet. Toimituspuutteiden
raportoinnissa Euroclear Finland huomioi kaikki rahoitusvälineet, jotka hyväksytään selvitykseen
Infinityssä lukuun ottamatta lyhyeksimyyntiasetuksen luettelossa listattuja osakkeita, joiden
pääasiallinen kauppapaikka on kolmannessa maassa.
Toimituspuutteita koskevat raportit julkisille viranomaisille sisältävät luettelon niistä kymmenestä
osapuolesta, joilla on suurin määrä selvityksen laiminlyöntejä raportin kattamalla aikavälillä
(perustuen selvitysohjeiden määrään ja perustuen arvoon). Euroclear Finland käyttää selvitysast een
laskemiseen samaa rahoitusvälinen ja selvitysohjeiden soveltamisalaa kuin rahaluonteisille
seuraamuksille.

13.2 Selvityksen laiminlyöntien julkistaminen
Euroclear Finland julkaisee vuosittain sen verkkosivustolla julkisen raportin toimituspuutteista .
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13.3 Johdonmukainen ja järjestelmällinen laiminlyönti arvopaperien
toimittamisessa
Euroclear Finland seuraa osapuolia jatkuvan ja järjestelmällisen toimituspuutteiden suhteen
Infinityssä.
Osapuolen katsotaan jättävän jatkuvasti ja järjestelmällisesti luovuttamatta arvopaperit APK
Asetuksen 7(9) artiklan mukaisessa arvopaperien selvitysjärjestelmässä, jos selvitysohjeiden
lukumäärän tai arvon perusteella määritetty selvitysaste on kyseisen o sapuolen tapauksessa
ainakin 15 prosenttia alhaisempi kuin kyseisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän selvitysaste
vähintään asiaankuuluvan päivien määrän ajan 12 edeltävän kuukauden aikana.
Asiaankuuluva päivien määrä lasketaan kunkin osapuolen osalta siten, että määrä on 10 %
kyseisen osapuolen arvopaperien selvitysjärjestelmän aktiivisista päivistä viimeisten 12 kuukauden
aikana.
Osapuolen selvitysastetta laskettaessa otetaan huomioon yksinomaan kyseisen osapuolen
aiheuttamat toimituspuutteet.
Euroclear Finland käyttää selvitysasteen laskemiseen samaa rahoitusvälinen ja selvitysohjeiden
soveltamisalaa kuin rahaluonteisille seuraamuksille.
Kun osapuoli täyttää kriteerit, Euroclear Finland ottaa yhteyttä kyseiseen osapuoleen ja pyytää siltä
kirjallisen selvityksen. Euroclear käsittelee selvityksen ja voi julkaista kriteerit täyttävän osapuolen
tiedot.
Euroclear Finland voi keskeyttää sellaisen osapuolen toiminnan, joka jatkuvasti ja
järjestelmällisesti jättää arvopaperit toimittamatta sääntöjen, toimitusjohtajan päätösten, APK
Asetuksen ja/tai toimituskurisääntelyn mukaisesti. Euroclear Finlandin on konsultoitava
toimivaltaista viranomaista ennen toiminnan keskeytystä. Euroclear Finlandin on viipymättä
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille osapuolen toiminnan keskeytyksestä.

13.4 Selvityksen laiminlyönnin pääasiallisten syiden analysointi
Euroclear Finland ottaa käyttöön työjärjestelyt sellaisten osapuolten kanssa, joilla on määrältään tai
arvoltaan eniten toimituspuutteita, sekä tarpeen mukaan asiaan l iittyvien keskusvastapuolien ja
kauppapaikkojen kanssa, jotta toimituspuutteiden
pääasialliset syyt voidaan selvittää.

14 Korvausostot
Korvausostoja koskevaa osiota 14 sovelletaan, kun toimituskurisääntelyn korvausostoja koskevat
artiklat tulevat voimaan. Euroclear Finland tiedottaa asiasta erikseen.
Osapuolilla on velvollisuus tehdä korvausostot APK Asetuksen ja toimituskurisääntelyn mukaisesti.
Osapuolten on suoritettava kaupan pakollinen osittainen toteutus korvausostoihin liittyvän jatkoajan
viimeisenä päivänä.
Korvausoston aloituksen ja suorituksen tulee tapahtua kaupankäyntitasolla, ja ne hoitaa:
•

keskusvastapuoli (keskusvastapuolen määrittämien tapahtumien osalta);

•

kauppapaikan

vastaanottava

jäsen

(sellaisten

tapahtumien

osalta,

joita

keskusvastapuoli ei ole määrittänyt ja jotka on tehty kauppapaikalla);
•

Kaupan vastaanottava osapuoli (sellaisten tapahtumien osalta, joita keskusvastapuoli
ei ole määrittänyt ja joita ei ole tehty kauppapaikalla).
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Euroclear Finlandin rooli:
•

Hyväksyä ja käsitellä korvausoston selvitysohje, kun se toimitetaan selvitettäväksi
Infinityssä;

•

Vastaan

korvausostoprosessin

lopputulos

arvopaperikeskuksen

vastaanottavalta

osapuolelta. Euroclear Finland käyttää raportointiin EC SDA:n korvausostoilmoitusten
mallipohjaa; ja
•

Korvausostoprosessin

lopputulosten

ilmoittaminen

kansallisille

toimivaltaisille

viranomaisille.

15 Euroclear Finlandin oikeus lopettaa toimituskurimenettelyt
Euroclear Finlandilla on oikeus keskeyttää toimituskurimenettelyiden soveltaminen siinä määrin kuin
sitä edellytetään soveltuvan lainsäädännön täyttämiseksi tai toimivaltaisen lainkäyttöalueen
tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksellä tai millä tahansa valvontaviranomaisen pakottavalla
vaatimuksella. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:
•

Pakotelainsäädäntö; tai

•

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen lainsäädäntö.

Euroclear Finland ei vastaa mistään tällaisen keskeytyksen seurauksena rahaluonteisiin
seuraamuksiin, bruttomaksuvelvoitteisin, bruttosaamisoikeuksiin, avoimiin positioihin ja/tai muihin
osapuolten velvoitteisiin liittyvistä toteuttamisista ja toteuttamatta jättämisistä, tappioista,
vahingoista, kuluista tai vastuista.
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