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1. Efterlevnads- och 
rapporteringsskyldigheter 

Riktlinjernas status 

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) 
nr 1093/20101. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga 
myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjerna. 

2. Av riktlinjerna framgår EBA:s syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen ska tillämpas inom ett särskilt område. 
Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som 
berörs av riktlinjerna ska följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till 
exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när riktlinjerna i första 
hand riktas till finansinstitut. 

Rapporteringskrav 

3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna meddela 
EBA att de följer eller avser att följa dessa riktlinjer, alternativt ange skälen till att de inte gör 
det, senast den 2 februari 2021. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist 
kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar bör 
lämnas in på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats, med hänvisningen 
”EBA/GL/2020/15”. Anmälningarna bör lämnas in av personer som har befogenhet att 
rapportera om hur riktlinjerna följs på de behöriga myndigheternas vägnar. Eventuella 
förändringar av efterlevnadsstatus måste också rapporteras till EBA. 

4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3 i 
förordning (EU) nr 1093/2010. 

  

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12). 
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2. Mottagare 

5. Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i i förordning 
(EU) nr 1093/2010 och till kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr 575/2013. 

3. Genomförande 

Ikraftträdande 

6. Riktlinjerna gäller från och med den 2 december 2020. 
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4. Ändringar 

7. Riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för 
lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen ska ändras på följande sätt: 

(1) Led f i punkt 10 ska ändras på följande sätt: 

”f) Moratoriet inleddes som svar på covid-19-pandemin och började tillämpas före den 
31 mars 2021.” 

(2) Följande underavsnitt ska läggas till efter punkt 10: 

Kriterier för exponeringar som omfattas av moratorier 

"10a När det gäller dessa riktlinjer bör den sammanlagda tidsperiod med vilken 
betalningsplanen för ett visst låneavtal ändras enligt punkt 10 c, till följd av att allmänna 
betalningsmoratorier tillämpas, inte överskrida nio månader. Denna övre gräns på nio 
månader gäller dock inte ändringar i planen för betalningar som överenskommits för 
låneavtal före den 30 september 2020 inom ramen för ett allmänt betalningsmoratorium 
när ändringen sammanlagt omfattar mer än nio månader.” 

(3) Punkt 11 ska ändras på följande sätt: 

"11. Om ett allmänt betalningsmoratorium uppfyller de villkor som avses i punkt 10 och 
tillämpas på ett instituts alla exponeringar inom tillämpningsområdet för moratoriet, och 
om exponeringarna som omfattas av moratoriet uppfyller villkoret i punkt 10a, bör sådana 
åtgärder inte ändra klassificeringen av exponeringar enligt definitionen av anstånd i 
enlighet med artikel 47b i förordning (EU) nr 575/2013 eller ändra huruvida de behandlas 
som framtvingad omstrukturering i enlighet med artikel 178.3 d i den förordningen. 
Följaktligen bör tillämpningen av det allmänna betalningsmoratoriet inte i sig leda till en 
omklassificering av exponeringen som en exponering med anstånd (antingen presterande 
eller nödlidande), såvida inte en exponering redan har klassificerats som en exponering 
med anstånd vid tidpunkten för tillämpningen av moratoriet.” 

(4) Punkt 13 ska ändras på följande sätt: 

”13. Om ett allmänt betalningsmoratorium uppfyller de villkor som avses i punkt 10, och 
om exponeringarna som omfattas av moratoriet uppfyller villkoret i punkt 10a, bör det 
behandlas i enlighet med punkterna 16–18 i EBA:s riktlinjer för tillämpningen av 
definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid tillämpning av 
artikel 178.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och i enlighet med artikel 178.2 e i den 
förordningen bör därför institut räkna antalet överskjutande dagar baserat på den 
reviderade betalningsplanen, som är ett resultat av tillämpningen av eventuella moratorier. 
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På samma sätt bör instituten vid tillämpningen av artikel 47a.3 c i förordning (EU) 
nr 575/2013 även räkna antalet överskjutande dagar baserat på den reviderade 
betalningsplanen, som är ett resultat av tillämpningen av eventuella moratorier.” 

(5) Följande punkt ska läggas till efter punkt 17: 

”17a Instituten bör meddela sin(a) behöriga myndighet(er) om den plan som beskriver 
processen, informationskällorna och ansvarsförhållandena när det gäller bedömningen av 
eventuell osannolikhet för betalning för gäldenärer som omfattas av ett lagstadgat eller 
icke lagstadgat allmänt betalningsmoratorium enligt punkt 14.” 

(6) Följande underavsnitt ska läggas till efter punkt 19: 

Klassificering av exponeringar för perioden mellan den 1 oktober 
2020 och den 1 december 2020 

”20. Instituten kan tillämpa dessa riktlinjer för omklassificering av exponeringar som fallerade 
på grund av framtvingad omstrukturering och/eller anstånd på grundval av moratorier som a) 
tillämpades mellan den 1 oktober 2020 och den 1 december 2020, och b) på annat sätt uppfyller 
kraven i artikel 10. Om instituten gör detta gäller den övre gräns på nio månader som anges i 
punkt 10a vid ändringar i betalningsplanen som överenskommits för sådana exponeringar.” 


