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1. Noudattamista ja ilmoittamista 
koskevat velvoitteet 

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 Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmässä toteutettavista asianmukaisista valvontakäytännöistä tai siitä, miten unionin 
lainsäädäntöä on sovellettava tietyllä alalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, on 
noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne tarpeen mukaan valvontakäytäntöihinsä (esim. 
muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös ohjeita, jotka on 
suunnattu ensisijaisesti laitoksille. 

Ilmoittamisvaatimukset 

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 16.01.2023, noudattavatko ne tai 
aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos 
ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, 
etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset toimitetaan Euroopan 
pankkiviranomaisen verkkosivustolta saatavalla lomakkeella, jonka viitteeksi merkitään 
”EBA/GL/2022/12”. Ilmoituksen voi lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset 
valtuudet ilmoittaa vaatimustenmukaisuuden noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen 
puolesta. Myös ohjeiden noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista on ilmoitettava 
Euroopan pankkiviranomaiselle. 

4. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla 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). 
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2. Keitä ohjeet koskevat 

5. Nämä ohjeet on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
määritetyille toimivaltaisille viranomaisille ja finanssilaitoksille, joiden osalta näitä ohjeita 
sovelletaan. Direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja nimettyjä 
viranomaisia, jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia, kannustetaan soveltamaan näitä 
ohjeita. Sekä toimivaltaisiin että nimettyihin viranomaisiin viitataan näissä ohjeissa 
”asianomaisina viranomaisina”. 

 

3. Täytäntöönpano 

Täytäntöönpanopäivä 

6. Näitä ohjeita sovelletaan 16.01.2023 alkaen. 

 

4. Muutetut ohjeet 

7.  Muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 seuraavasti: 
 

(a)  Lisätään 4 jaksoon kohta 10 a seuraavasti: 
 

Ottaen huomioon direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 2 a kohdan, jossa säädetään 
määrittämisen lisämenetelmästä, joka jättää yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin 
kuuluvien jäsenvaltioiden rajat ylittävän toiminnan huomioimatta, sekä Baselin komitean 
31 päivänä toukokuuta 2022 tekemän kansainvälisen sopimuksen, jossa tunnustetaan 
edistyminen Euroopan pankkiunionin kehittämisessä, rajat ylittävien mukautettujen 
indikaattoreiden laskennan kannalta merkityksellisiä tietoeriä, jotka koskevat yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin kuuluvissa jäsenvaltioissa kotipaikkaansa pitäviä laitoksia, olisi 
pidettävä G-SII-laitosten määrittämismenetelmissä ja alaluokkien 
määrittämismenetelmissä osana rajat ylittäviä indikaattoreita eikä oheistietoina tai 
lisätietoerinä. 
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