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1. Resumé 

Udbruddet af COVID-19-pandemien og de foranstaltninger, der træffes i mange lande over hele 
kloden og i Den Europæiske Union (EU), herunder forskellige former for 
nedlukningsforanstaltninger, har betydelige økonomiske konsekvenser. Især kan mange 
virksomheder og private individer, der er berørt af krisen, stå over for likviditetsmangel og 
vanskeligheder ved at kunne betale deres økonomiske og andre forpligtelser rettidigt. 

I denne sammenhæng har EBA taget en række skridt for at tydeliggøre den fleksibilitet, der er 
indbygget i den lovgivningsmæssige ramme for kapitalkrav, og mindske de operationelle krav i 
forbindelse med COVID-19-pandemien. Ét af de vigtigste afgørende tiltag fra EBA var at udfærdige 
retningslinjerne for lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling 
af lån, der blev indført som svar på covid-19-pandemien (EBA/GL/2020/02, retningslinjer for 
moratorier i det følgende).1 Retningslinjerne for moratorier specificerer de kriterier, som 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier skal opfylde, så hverken automatisk 
omklassificering til henstand eller automatisk vurdering af omlægningsforanstaltninger i 
nødsituationer behøver at blive anvendt. Blandt andet blev det aftalt, at retningslinjerne for 
moratorier skulle være tidsbegrænsede, så moratoriet skulle meddeles og anvendes (dvs. At 
betaling skal lægge om) inden den 30. juni 2020. 

Ved udstedelsen af retningslinjerne for moratorier overvejede EBA imidlertid muligheden for at 
forlænge tidsfristen udover den 30. Juni 2020, alt efter hvordan situationen udviklede sig. Eftersom 
EU's økonomier endnu ikke er åbnet op fuldt ud, og COVID-19-krisen har påvirket EU-landene på 
forskellige måder og i forskellig takt, har EBA besluttet at fortsætte støtten til bankerne i forbindelse 
med den finansiering, de yder til de europæiske virksomheder, ved at forlænge anvendelsesdatoen 
for retningslinjerne med tre måneder.2 

Disse retningslinjer ændrer afsnit 10, litra f, i retningslinjerne om moratorier ved at forlænge 
tidsfristen til den 30. september 2020 i stedet for den 30. juni 2020. 

På grund af sagens hastekarakter og det specifikke fokus i disse retningslinjer på covid-19-
pandemirelaterede foranstaltninger besluttede EBA i dette tilfælde ikke at gennemføre offentlige 
konsultationer eller en cost-benefit-analyse. EBA har meddelt interessentgruppen for banker (BSG) 
om sin hensigt om at udstede retningslinjerne, men har ikke anmodet BSG om råd. 

  

                                                            
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
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1. Efterlevelses- og indberetningspligt 

Status for disse retningslinjer 

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning 
(EU) nr. 1093/20103. I henhold til artikel 16, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de 
kompetente myndigheder og finansielle institutter bestræbe sig på at efterleve disse 
retningslinjer bedst muligt. 

2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske 
finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De 
kompetente myndigheder, som er defineret i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde 
dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også 
hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutter. 

Indberetningskrav 

3. I henhold til artikel 16, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder 
senest den 26. august 2020 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve 
disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet 
underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve 
retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på 
EBA's websted, med referencen "EBA/GL/2020/08". Underretninger fremsendes af personer 
med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente 
myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA. 

4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010. 

  

                                                            
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse 
af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12). 
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2. Adressater 

5. Disse retningslinjer er henvendt til kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, 
litra i) i forordning (EU) nr. 1093/2010 og til kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, 
punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3. Gennemførelse 

Anvendelsesdato 

6. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 25. juni 2020. 

  



RETNINGSLINJER OM ÆNDRING AF RETNINGSLINJERNE EBA/GL/2020/02 
 

 7 

4. Ændringer 

7. Punkt 10, litra f) i retningslinjer EBA/GL/2020/02 for lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige moratorier for lånebetalinger, der er anvendt i lyset af covid-19-krisen, 
ændres som følger: 

" f)Moratoriet blev iværksat som reaktion på covid-19-pandemien og fandt anvendelse før 
den 30. september 2020. Denne frist kan dog revideres i fremtiden afhængigt af udviklingen 
i den nuværende situation i forbindelse med covid-19-pandemien. 
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