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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning bør 
Kommissionen, Den Europæiske 
Centralbank og EBA sikre, at 
kreditinstitutterne midlertidigt 
suspenderer udlodningen af udbytte, i 
hvert fald indtil den 1. januar 2022.
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 0 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0) I artikel 2 
indsættes følgende stykke:
"1a. Uden at det berører de i direktiv 
2013/36/EU omhandlede beføjelser og 
procedurer, suspenderer de kompetente 
myndigheder midlertidigt udbetaling af 
variabel løn, skønsmæssigt fastsatte 
pensionsydelser, ordninger vedrørende 
tilbagekøb af egne aktier samt 
kreditinstitutters udlodninger eller 
rentebetaling til aktionærer, 
selskabsdeltagere eller indehavere af 
hybride kernekapitalinstrumenter, hvis 
denne suspension ikke betragtes som 
misligholdelse fra instituttets side. Den 
midlertidige suspension ophører den 1. 
januar 2022, medmindre Kommissionen 
ved en gennemførelsesretsakt fastslår, at 
den alvorlige økonomiske situation som 
følge af covid-19-krisen kræver en 
yderligere forlængelse af den midlertidige 
suspension med 12 måneder.
1b. Hvis et instituts egentlige 
kernekapital ikke reduceres til et niveau, 
hvor det kombinerede bufferkrav ikke 
længere opfyldes, og hvis de kompetente 
myndigheder forventer, at det 
kombinerede bufferkrav fortsat vil være 
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opfyldt indtil den 1. januar 2022, er det 
ikke omfattet af suspensionerne 
omhandlet i stk. 1a.
1c. Inden vedtagelsen af den i stk. 1a 
omhandlede gennemførelsesretsakt 
anmoder Kommissionen Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici om en 
udtalelse. Kommissionen skal forinden 
vedtagelsen af den i stk. 1b anførte 
gennemførelsesretsakt underrette Europa-
Parlamentet og Rådet.
1d. De kompetente myndigheder stiller 
krav om, at kreditinstitutter, der er 
omfattet af suspensionsforanstaltningerne 
i stk. 1a i denne artikel, forelægger en 
handlingsplan inden for tre måneder med 
angivelse af interne foranstaltninger og 
udløsningsmekanismer for at genoprette 
et instituts soliditet i overensstemmelse 
med artikel 104 i direktiv 2013/36/EU. 
Handlingsplanen skal endvidere 
indeholde en køreplan og strategi for, 
hvordan instituttet på ny kan opfylde 
tilsynskravene i henhold til direktiv 
2013/36/EU og nærværende forordning, 
samt fastsætte en tidsfrist for 
gennemførelsen heraf. De kompetente 
myndigheder skal gennemgå og godkende 
sådanne handlingsplaner.
1e. Beføjelsen til at vedtage en 
gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 1a 
i denne artikel tillægges Kommissionen, 
som træffer afgørelse i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 464, stk. 2.
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