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1. Noudattamista ja ilmoittamista 
koskevat velvoitteet 

Näiden ohjeiden asema 

1. Tämä asiakirja sisältää ohjeita, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/20101 16 artiklan 
nojalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten 
viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita. 

2. Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) näkemys asianmukaisista Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmässä toteutettavista valvontakäytännöistä ja siitä, miten unionin 
oikeutta olisi sovellettava tietyissä asioissa. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, olisi 
noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne soveltuvin osin valvontakäytäntöihinsä (esimerkiksi 
muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös ohjeita, jotka on 
suunnattu ensisijaisesti laitoksille. 

Raportointivaatimukset 

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 2. helmikuuta 2021, että ne 
noudattavat tai aikovat noudattaa näitä ohjeita, tai muussa tapauksessa annettava syyt niiden 
noudattamatta jättämiseen. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, 
Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata 
suosituksia. Ilmoitukset lähetetään Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla olevalla 
lomakkeella. Viitteeksi merkitään ”EBA/GL/2020/15”. Ilmoituksen voi lähettää henkilö, jolla on 
asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden tai suositusten noudattamisesta toimivaltaisen 
viranomaisen puolesta. Myös ohjeiden noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista tulee 
ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle. 

4. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

  

                                                           
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12). 



OHJEET, JOILLA MUUTETAAN OHJEITA EBA/GL/2020/02 

 

 3 

2. Kohderyhmät 

5. Nämä ohjeet koskevat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitettuja luottolaitoksia. 

3. Täytäntöönpano 

Täytäntöönpanopäivä 

6. Ohjeita sovelletaan 2.12.2020 alkaen. 
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4. Muutokset 

7. Muutetaan covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä 
ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä annettuja ohjeita EBA/GL/2020/02 seuraavasti: 

(1) Muutetaan 10 kohdan f alakohtaa seuraavasti: 

”f) Lykkäys otettiin käyttöön covid-19-pandemian vuoksi, ja sitä sovelletaan ennen 
31. maaliskuuta 2021.” 

(2) Lisätään seuraava alajakso 10 kohdan jälkeen: 

Ehdot vastuille, joihin lykkäyksiä sovelletaan 

”10 (bis) Näitä ohjeita sovellettaessa kokonaisaika, jolla tietyn lainasopimuksen 
maksuaikataulua muutetaan 10 kohdan c alakohdan mukaisesti yleisen maksulykkäyksen 
soveltamisen myötä, ei saa ylittää yhdeksää kuukautta. Tätä yhdeksän kuukauden ylärajaa 
ei kuitenkaan sovelleta ennen 30. syyskuuta 2020 sovittuihin lainasopimusten 
maksuaikataulujen muutoksiin, jos muutokset on tehty yleisen maksulykkäyksen 
perusteella ja niiden kokonaiskesto ylittää yhdeksän kuukautta.” 

(3) Muutetaan 11 kohta seuraavasti: 

”11. Jos yleinen maksulykkäys täyttää 10 kohdassa tarkoitetut ehdot ja sitä sovelletaan 
kaikkiin lykkäyksen soveltamisalaan kuuluvan laitoksen vastuisiin ja jos lykkäyksen 
soveltamisalaan kuuluvat vastuut täyttävät 10 bis kohdassa esitetyt ehdot, kyseiset 
toimenpiteet eivät muuta asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 b artiklassa esitetyn 
joustotoimenpiteiden määritelmän mukaista vastuiden luokitusta eivätkä sitä, 
kohdellaanko niitä asetuksen 178 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ahdingosta 
johtuvan uudelleenjärjestelyn mukaisesti. Yleisen maksulykkäyksen soveltamisen ei siksi 
pidä sellaisenaan johtaa vastuun uudelleenluokittelemiseen lainanhoitojoustosaamiseksi 
(joko terveeksi tai järjestämättömäksi), ellei vastuuta ole jo luokiteltu 
lainanhoitojoustosaamiseksi, kun lykkäystä aletaan soveltaa. 

(4) Muutetaan 13 kohta seuraavasti: 

”13. Kun yleinen maksulykkäys täyttää kohdassa 10 tarkoitetut ehdot ja kun vastuut, 
joihin lykkäystä sovelletaan, täyttävät 10 (bis) kohdassa tarkoitetut ehdot, lykkäystä tulee 
käsitellä maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta asetuksen (EU) N:o 575/2013 
178 artiklan mukaisesti annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 16–18 kohtia 
noudattaen. Näin ollen asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa ja saman asetuksen 178 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti 
laitosten on laskettava myöhästymispäivät lykkäysten soveltamisesta johtuvan tarkistetun 
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aikataulun perusteella. Samoin asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 a artiklan 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa laitosten on laskettava myöhästymispäivät 
lykkäysten soveltamisesta johtuvan tarkistetun aikataulun perusteella.” 

(5) Lisätään seuraava kohta 17 kohdan jälkeen: 

”17 (bis) Laitosten on toimitettava asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille 
suunnitelma, jossa esitetään prosessi, tietojen lähteet sekä vastuunjako, jotka liittyvät 
kohdan 14 mukaiseen arvioimiseen mahdollisesta epävarmasta velan takaisinmaksusta 
niiden velallisten osalta, joihin sovelletaan jotakin lainsäädännöllistä tai muuta kuin 
lainsäädännöllistä yleistä lykkäystä. 

(6) Lisätään seuraava alajakso 19 kohdan jälkeen: 

Vastuiden luokittelu aikavälillä 1.10.–1.12.2020 

”20. Laitokset voivat käyttää näitä ohjeita vastuiden uudelleenluokittelemiseksi, kun ne on 
luokiteltu maksukyvyttömiksi ahdingosta johtuvan uudelleenjärjestelyn ja/tai 
lainanhoitojoustosaamisiksi lykkäyksen perusteella, jos niitä koskeva lykkäys täyttää seuraavat 
ehdot: (a) sitä sovellettiin 1. lokakuuta ja 1. joulukuuta 2020 välisenä aikana ja (b) se on 
10 artiklan vaatimusten mukainen. Kun laitokset toimivat edellä mainitulla tavalla, 
10 bis kohdassa esitettyä yhdeksän kuukauden ylärajavaatimusta sovelletaan tällaisten 
vastuiden maksuaikataulun muutoksiin.” 


