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Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar
Föreskrifter
I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.
Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.
Anvisningar
I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.
Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar
som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.
Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om
en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den
juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.
Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter och anvisningar 3/2020
Utfärdande
Gäller från:

15.9.2020
30.9.2020 tills vidare

3 (5)

Innehållsförteckning
1

Tillämpningsområde ...................................................................................................................... 4

2

Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av
åtgärder mot covid-19-krisen ........................................................................................................ 5

Föreskrifter och anvisningar 3/2020
Utfärdande
Gäller från:

15.9.2020
30.9.2020 tills vidare

4 (5)

1

Tillämpningsområde

(1)

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande företag under tillsyn enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):


kreditinstitut



centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker



holdingföretag för kreditinstitut.

(2)

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas inte på de företag under tillsyn vars tillsyn enligt förordningen om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken
för tillsyn över kreditinstitut har överförts till Europeiska centralbanken.

(3)

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på kreditinstitutens och värdepappersföretagens holdingsammanslutningar endast utifrån deras konsoliderade finansiella ställning.
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2

Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

(1)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 2 juni 2020 meddelat riktlinjer för rapportering och
offentliggörande av exponeringar som omfattas av åtgärder mot covid-19-krisen med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (EBA/GL/2020/02). Riktlinjerna trädde i kraft den 2 juli 2020.
ANVISNING (stycke 2)

(2)

Finansinspektionen rekommenderar att företag som omfattas av tillämpningsområdet för dessa
anvisningar följer Europeiska bankmyndighetens riktlinjer enligt stycke (1) som finns tillgängliga
på Finansinspektionens webbplats Finanssivalvonta.fi.

(3)

Enligt de riktlinjer som avses i stycke (1) ska de behöriga myndigheterna överväga i vilken omfattning vissa åtgärder som avses i riktlinjerna ska tillämpas på institut under deras jurisdiktion.
ANVISNING (styckena 4 och 5)

(4)

Av de åtgärder som ska prövas av behöriga myndigheter som avses i stycke (3) har Finansinspektionen beslutat att
 avstå från att tillämpa punkterna 12–14 i de riktlinjer som avses i stycke (1) på undergruppsnivå och, om institutet rapporterar uppgifter på konsolideringsgruppsnivå, på individuell nivå
 inte kräva tätare tillämpning av punkt 15 i de riktlinjer som avses i stycke (1)
 inte kräva rapportering enligt mallarna 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 och
93.02 i bilaga 1 till de riktlinjer som avses i stycke (1)
 avstå från att tillämpa punkt 18 i de riktlinjer som avses i stycke (1) för institut som varken är
globalt systemviktiga eller systemviktiga på annat vis
 inte kräva att punkt 18 i de riktlinjer som avses i stycke (1) tillämpas på den högsta konsoliderade nivån.

(5)

Det rapporteringsprogram som används för rapportering enligt dessa föreskrifter och anvisningar
samt anvisningarna för elektronisk rapportering kan laddas ned i distributionstjänsten Jakelu på
Finansinspektionens webbplats (www.finanssivalvonta.fi/jakelu).

