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1. Tiivistelmä 

Covid-19-pandemian puhkeamisella ja monissa maailman maissa ja Euroopan unionissa (EU) 
toteutetuilla vastatoimilla, muun muassa erilaisilla väestön kokoontumisen rajoittamistoimilla, on 
ollut huomattavia taloudellisia seurauksia. Etenkin monilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä, joihin 
kriisi vaikuttaa, voi olla vajetta maksuvalmiudessa ja vaikeuksia rahoitussitoumustensa ja muiden 
sitoumustensa maksamisessa ajoissa. 

Euroopan pankkiviranomainen on toteuttanut tämän vuoksi useita toimia, joilla selkeytetään 
pääoman sääntelykehykseen kuuluvaa joustavuutta ja tehdään toimintaan liittyviä huojennuksia 
covid-19-kriisin seurausten hallitsemiseksi. Yksi Euroopan pankkiviranomaisen tärkeimmistä 
ratkaisevista toimista oli ohjeiden julkaiseminen covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin 
sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 
(EBA/GL/2020/02, jäljempänä ’lykkäyksiä koskevat ohjeet’)1. Lykkäyksiä koskevissa ohjeissa 
määritetään vaatimukset, jotka lainsäädännöllisten ja muiden kuin lainsäädännöllisten lykkäysten 
on täytettävä, jotta automaattista uudelleenluokittelua laiminlyönniksi ja ahdingosta johtuvien 
uudelleenjärjestelytoimien automaattista arviointia ei tarvitse soveltaa. Ehdoiksi sovittiin muun 
muassa se, että lykkäystä koskevat ohjeet olisivat määräaikaisia, ja siten lykkäyksestä on 
ilmoitettava ja sitä on sovellettava (eli maksu on järjesteltävä uudelleen) ennen 30. kesäkuuta 2020. 

Kun Euroopan pankkiviranomainen antoi lykkäystä koskevat ohjeet, se otti kuitenkin huomioon 
mahdollisuuden jatkaa määräaikaa tulevan kehityksen mukaan 30. kesäkuuta 2020 jälkeen. Koska 
EU:n taloudet eivät ole vielä avautuneet kokonaan ja koska covid-19-kriisi on vaikuttanut EU:n 
jäsenvaltioihin eri tavoin ja eri vauhdilla, Euroopan pankkiviranomainen on päättänyt jatkaa 
pankkien tukemista eurooppalaisten yritysten rahoittamisessa jatkamalla ohjeiden soveltamisaikaa 
kolme kuukautta2. 

Näillä ohjeilla muutetaan nyt lykkäystä koskevien ohjeiden 10 kohdan f alakohtaa ja otetaan 
käyttöön uusi määräaika 30. syyskuuta 2020, joka korvaa aiemman päivämäärän 30. kesäkuuta 
2020. 

Koska asia on kiireellinen ja koska näissä ohjeissa keskitytään erityisesti covid-19-pandemiaan 
liittyviin toimenpiteisiin, Euroopan pankkiviranomainen päätti olla tässä tapauksessa järjestämättä 
julkisia kuulemisia kustannus-hyötyanalyysista. Euroopan pankkiviranomainen on ilmoittanut 
pankkialan osallisryhmälle aikomuksestaan antaa ohjeet mutta ei ole pyytänyt ryhmältä neuvoa. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september


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

 4 

 
 

EBA/GL/2020/08 

25. kesäkuuta 2020 

 

 

Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita 
EBA/GL/2020/02 

covid-19-kriisin vuoksi lainan 
takaisinmaksuihin sovellettavista 
lainsäädännöllisistä ja muista kuin 
lainsäädännöllisistä lykkäyksistä 

 
  



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

 5 

 

1. Noudattamista ja ilmoittamista 
koskevat velvoitteet 

Näiden ohjeiden asema 

1. Tämä asiakirja sisältää ohjeita, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/20103 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. 

Ilmoittamista koskevat vaatimukset 

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 26. elokuuta 2020, 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 ohjeita. 
Ilmoitukset lähetetään Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla olevalla lomakkeella. 
Viitteeksi merkitään ”EBA/GL/2020/08”. 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. 

  

                                                            
3 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. 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 

Soveltamispäivä 

6. Nämä ohjeet tulevat voimaan 25. kesäkuuta 2020. 
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4. Muutokset 

7. Muutetaan covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä 
ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä annettujen ohjeiden EBA/GL/2020/02 
10 kohdan f alakohtaa seuraavasti: 

”f) Lykkäys otettiin käyttöön covid-19-pandemian vuoksi, ja sitä sovelletaan ennen 
30. syyskuuta 2020. Tätä määräaikaa voidaan kuitenkin tarkistaa jatkossa sen mukaan, 
miten covid-19-pandemiaan liittyvä tilanne kehittyy.” 
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