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EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN LAUSUNTO,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2019,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklaan perustuvien tiukempien
kansallisten toimenpiteiden soveltamisajan pidentämistä koskevasta Suomen ilmoituksesta
(EJRK/2019/16)

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan
järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja
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neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan j alakohdan,
ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU)
N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
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asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja erityisesti sen 458 artiklan 4 ja 9 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2015/4, annettu 16 päivänä
joulukuuta

2015,

toimenpiteiden

asianomaisten

ilmoittamista

ja

viranomaisten
EJRK:n

päättämien

lausuntojen

ja

kansallisten

makrovakauspoliittisten

suositusten

antamista

koskevasta
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koordinointikehyksestä sekä päätöksen EJRK/2014/2 kumoamisesta ,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Finanssivalvonta (Suomen rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen), joka toimii asetuksen
(EU) N:o 575/2013 458 artiklassa tarkoitettuna nimettynä viranomaisena, ilmoitti Euroopan
järjestelmäriskikomitealle (EJRK) 28 päivänä kesäkuuta 2019 päätöksestään jatkaa yhdellä
vuodella 1 päivästä tammikuuta 2018 lähtien voimassa olleiden tiukempien kansallisten
toimenpiteiden soveltamista.

(2)

Nykyiset tiukemmat kansalliset toimenpiteet käsittävät luottolaitoskohtaisen 15 prosentin alarajan
sisäisten luottoluokitusten menetelmää soveltavien luottolaitosten asuntoluottojen keskimääräiselle
riskipainolle.

(3)

EJRK arvioi 19 päivänä heinäkuuta 2017 antamassaan lausunnossa ehdotettuja tiukempia
kansallisia toimenpiteitä ja totesi ne arvioinnin ajankohtana vallinneet olosuhteet huomioon ottaen
tarpeellisiksi. Lisäksi EJRK arvioi, ettei ehdotetuilla tiukemmilla kansallisilla toimenpiteillä ollut
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EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.
EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
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EUVL C 97, 12.3.2016, s. 28.
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sisämarkkinoihin kielteisiä vaikutuksia, jotka olisivat suuremmat kuin havaitun makrovakaus- tai
järjestelmäriskin vähentämisestä aiheutuvat rahoitusvakauden kannalta myönteiset vaikutukset.
(4)

Ottaen huomioon EJRK:n ja Euroopan pankkiviranomaisen asetuksen (EU) N:o 575/2013
458 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antamat lausunnot, komissio päätti 21 päivänä
elokuuta 2017, ettei se esitä neuvostolle ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi, jolla ehdotetut
tiukemmat kansalliset toimenpiteet hylättäisiin. Tällaisen täytäntöönpanosäädöksen puuttuessa
ehdotetut tiukemmat kansalliset toimenpiteet tulivat sovellettaviksi 1 päivästä tammikuuta 2018.

(5)

EJRK:n hallintoneuvosto päätti Finanssivalvonnan pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 575/2013
458 artiklan 8 kohdan nojalla, että nämä tiukemmat kansalliset toimenpiteet sisällytetään niiden
makrovakauspoliittisten toimenpiteiden luetteloon, joiden vastavuoroista soveltamista suositetaan
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Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksen EJRK/2015/2 nojalla.
(6)

Jotta voitaisiin arvioida Finanssivalvonnan ilmoittamien, tällä hetkellä voimassa olevien tiukempien
kansallisten toimenpiteiden soveltamisajan pidentämistä, päätöksessä EJRK/2015/4 tarkoitettu
EJRK:n arviointiryhmä on laatinut arviointimuistion, joka on tämän lausunnon liitteenä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN LAUSUNNON:

1.

Suomessa tällä hetkellä sovellettavien tiukempien kansallisten toimenpiteiden soveltamisajan
pidentäminen on nykyiset olosuhteet huomioon ottaen arvioitu tarpeelliseksi. Erityisesti
(a)

makrovakausriskien

tai

järjestelmäriskien

intensiteetin

muutokset

ovat

jatkossakin

luonteeltaan sellaisia, että ne muodostavat uhkan jäsenvaltion rahoitusvakaudelle;
(b)

ei vaikuta siltä, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 124 ja 164 artiklan ja Euroopan
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 101, 103, 105, 133 ja 136 artiklan avulla
voitaisiin riittävästi hallita havaittua makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä, näiden
toimenpiteiden suhteellinen tehokkuus huomioon ottaen;
(c)

tiukemmilla kansallisilla toimenpiteillä ei aiheuteta suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden
jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai osittain siten,
että ne muodostaisivat tai loisivat esteen sisämarkkinoiden toiminnalle;

(d)

asia koskee vain yhtä jäsenvaltiota;

(e)

Näiden riskien hallitsemista koskevista muista toimenpiteistä ei ole vielä säädetty
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 eikä direktiivissä 2013/36/EU.

2.

Tiukemmilla kansallisilla toimenpiteillä ei ole sisämarkkinoihin kielteisiä vaikutuksia, jotka olisivat
suuremmat

kuin

havaitun

makrovakaus-

tai

järjestelmäriskin

vähentämisestä

aiheutuvat

rahoitusvakauden kannalta myönteiset vaikutukset.
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Euroopan järjestelmäkomitean suositus EJRK/2015/2, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, makrovakauspoliittisten
toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta (EUVL C 97,
12.3.2016, s. 9).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY
muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
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3.

Liitteenä oleva arviointimuistio, jonka otsikkona on ”Assessment of the Finnish notification of an
extension of the period of application of a stricter national measure for residential real estate
lending based on Article 458 of Regulation (EU) No 575/2013”, on tämän lausunnon erottamaton
osa.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä heinäkuuta 2019.

EJRK:n sihteeristön päällikkö, EJRK:n hallintoneuvoston puolesta
Francesco MAZZAFERRO

