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1. Sammanfattning 

Coronapandemin och de motåtgärder som har vidtagits i många länder runt om i världen och i 
Europeiska unionen (EU), såsom olika typer av begränsningar av rörelsefriheten för befolkningen, 
har fått stora ekonomiska konsekvenser. I synnerhet riskerar många företag och privatpersoner att 
drabbas av likviditetsbrist och få svårt att uppfylla finansiella och andra åtaganden i tid på grund av 
krisen. 

Mot denna bakgrund har EBA vidtagit ett antal åtgärder för att förtydliga den flexibilitet som finns 
inbyggd i ramverket om lagstadgat kapital och erbjuda verksamhetslättnader med anledning av 
coronapandemin. En av de viktigaste åtgärderna från EBA på detta område var att utfärda riktlinjer 
om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för lånebetalningar mot bakgrund av covid-19-
krisen (EBA/GL/2020/02, nedan kallade riktlinjerna om moratorier).1 Riktlinjerna om moratorier 
anger de kriterier som lagstadgade och icke lagstadgade moratorier måste uppfylla, exempelvis att 
automatisk omklassificering till anstånd eller automatisk bedömning av omstruktureringsåtgärder 
vid nödlidande inte behöver tillämpas. I villkoren fastställdes det bland annat att riktlinjerna om 
moratorier ska vara tidsbegränsade, vilket innebar ett krav på att moratoriet skulle anmälas och 
tillämpas (genom omläggning av betalningen) före den 30 juni 2020. 

Vid utfärdandet av riktlinjerna om moratorier tog EBA hänsyn till möjligheten att flytta tidsfristen 
(den 30 juni 2020) framåt i tiden, beroende på hur situationen utvecklades. Med tanke på att EU:s 
ekonomier ännu inte har öppnats helt och att covid-19-krisen har påverkat EU-länder på olika sätt 
och vid olika tidpunkter har EBA beslutat att fortsätta stödja banker i samband med 
tillhandahållande av finansiering till europeiska företag, genom att förlänga tidsfristen för 
tillämpning av riktlinjerna med tre månader.2 

Dessa riktlinjer ändrar punkt 10 led f i riktlinjerna om moratorier genom att förlänga tidsfristen till 
den 30 september 2020, i stället för den 30 juni 2020. 

Eftersom ärendet är brådskande och dessa riktlinjer inriktar sig specifikt på åtgärder i samband med 
coronapandemin har EBA beslutat att varken genomföra offentliga samråd eller någon kostnads-
nyttoanalys i detta fall. EBA har underrättat bankintressentgruppen (BSG) om sin avsikt att utfärda 
riktlinjerna men inte begärt gruppens ståndpunkt i frågan. 

  

                                                            
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. Efterlevnads- och 
rapporteringsskyldigheter 

Riktlinjernas status 

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) 
nr 1093/20103. 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. I riktlinjerna fastställs Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom 
det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen bör 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 26 augusti 2020. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist 
kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar ska 
lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats, med hänvisningen 
”EBA/GL/2020/08”. 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. 

  

                                                            
3 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. Målgrupp 

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 

Tillämpningsdatum 

6. Dessa riktlinjer gäller från och med den 25 juni 2020. 
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4. Ändringar 

7. Punkt 10 f i riktlinjerna EBA/GL/2020/02 om lagstadgade och icke lagstadgade moratorier för 
lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen ändras enligt följande: 

”f) Moratoriet inleddes som svar på covid-19-pandemin och började tillämpas före den 
30 september 2020. Denna tidsfrist kan dock ändras i framtiden beroende på utvecklingen 
av den nuvarande situationen i samband med covid-19-pandemin.” 
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