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1. Atbilstības nodrošināšanas un
ziņošanas pienākumi
Šo pamatnostādņu statuss
1. Šajā dokumentā ir iekļautas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 1093/2010 16. pantu1. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs
pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI viedoklis par attiecīgām uzraudzības praksēm Eiropas finanšu
uzraudzības sistēmā jeb par to, kā Savienības tiesību akti ir jāpiemēro konkrētā jomā.
Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz
kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās ir jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē
(piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp tad,
ja pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

Ziņojumu sniegšanas prasības
3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz
2021. gada 2. februārim jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai
jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums nebūs saņemts, EBI
uzskatīs, ka kompetentās iestādes šīs pamatnostādnes neievēro. Paziņojumi jānosūta,
iesniedzot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi “EBA/GL/2020/15”. Paziņojumus
nosūta personas, kuras ir pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par
jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Ziņojumus publicē EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta
3. punktu.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas
Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK
(OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
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2. Adresāti
5. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kas definētas Regulas (ES)
Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un kredītiestādēm, kas definētas Regulas (ES)
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. daļā.

3. Īstenošana
Piemērošanas datums
6. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2020. gada 2. decembra.
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4. Grozījumi
7. Pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā
uz aizdevumu maksājumiem, ņemot vērā Covid-19 krīzi, groza šādi:
(1) 10. punkta f) apakšpunktu groza šādi:
“f) moratorijs tika sākts, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, un tika piemērots pirms
2021. gada 31. marta.”
(2) Pēc pamatnostādņu 10. punkta iekļauj šādu apakšiedaļu:

Kritēriji riska darījumiem, uz kuriem attiecas moratoriji
“10.(bis) Šo pamatnostādņu mērķim kopējais laikposms, līdz kuram saskaņā ar 10. punkta
c) apakšpunktu vispārēju maksājumu moratoriju piemērošanas rezultātā tiek mainīts
konkrēta aizdevuma līguma maksājumu grafiks, nedrīkst pārsniegt 9 mēnešus. Tomēr šī
9 mēnešu maksimālā laikposma prasība neattiecas uz izmaiņām maksājumu grafikā
aizdevuma līgumos, par ko panākta vienošanās pirms 2020. gada 30. septembra saskaņā ar
vispārēju maksājumu moratoriju, ja izmaiņu kopējais ilgums šādos līgumos pārsniedz
9 mēnešus.”
(3) 11. punktu groza šādi:
(4) “11.
Ja vispārējais maksājumu moratorijs atbilst 10. punktā minētajiem nosacījumiem
un ir piemērojams visiem iestādes riska darījumiem, uz kuriem attiecas moratorijs, un ja
riska darījumi, uz kuriem attiecas moratorijs, atbilst 10.(bis) apakšpunktā minētajam
nosacījumam, šādiem pasākumiem nevajadzētu mainīt riska darījumu klasifikāciju saskaņā
ar pārskatīšanas definīciju atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 575/2013 47. panta b) punktam, vai to
mainīt attiecībā uz jautājumu, vai tie uzskatāmi par finansiālu grūtību izraisītu
pārstrukturēšanu saskaņā ar minētās regulas 178. panta 3. punkta d) apakšpunktu.
Tādējādi vispārējā maksājuma moratorija piemērošanai pašai par sevi nevajadzētu izraisīt
riska darījumu pārklasificēšanu par pārskatītiem riska darījumiem (ne ienākumus nesošiem,
ne ienākumus nenesošiem), ja vien moratorija piemērošanas brīdī riska darījums jau nav
bijis klasificēts kā pārskatīts.”13. punktu groza šādi:
“13.
Ja vispārējs maksājumu moratorijs atbilst 10. punktā minētajiem nosacījumiem un
ja riska darījumi, uz kuriem attiecas moratorijs, atbilst 10.(bis) punktā minētajam
nosacījumam, tas vērtējams saskaņā ar 16.–18. punktu EBI pamatnostādnēs par saistību
neizpildes definīcijas piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.
Tādējādi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķiem
un saskaņā ar minētās regulas 178. panta 2. punkta e) apakšpunktu iestādēm būtu jāskaita
kavējuma dienas, pamatojoties uz pārskatīto maksājumu grafiku, kas izriet no jebkura
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moratorija piemērošanas. Tāpat Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a panta 3. punkta
c) apakšpunkta mērķiem iestādēm būtu jāskaita kavējuma dienas, pamatojoties uz
pārskatīto maksājumu grafiku, kas izriet no jebkāda moratorija piemērošanas.”
(5) Pēc 17. punkta pievieno šādu punktu:
“17.(bis) Iestādēm būtu jāpaziņo savai(-ām) attiecīgajai(-ām) kompetentajai(-ām) iestādei(ēm) plāns, kurā izklāstīts process, informācijas avoti un pienākumi saistībā ar novērtējumu
par parādnieku iespējamu nespēju samaksāt parādu, uz ko attiecas jebkāds leģislatīvs vai
neleģislatīvs vispārējs maksājumu moratorijs, kā minēts 14. punktā.”
(6) Pēc 19. punkta iekļauj šādu apakšiedaļu:

Riska darījumu klasifikācija laikposmam no 2020. gada 1. oktobra
līdz 2020. gada 1. decembrim
“20. Iestādes šīs pamatnostādnes var piemērot tādu riska darījumu pārklasificēšanai, kuriem
konstatētasaistību nepilde finansiālu grūtību izraisītas pārstrukturēšanas dēļ un/vai kuri
piemērots pārskatīta riska darījuma statuss, pamatojoties uz moratorijiem, kas: a) piemēroti
laikposmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 1. decembrim; un b) citādi atbilst 10. panta
prasībām. Ja iestādes tā rīkojas, 9 mēnešu maksimālā laikposma prasība, kas minēta
10.(bis) punktā, attiecas uz izmaiņām maksājumu grafikā, par ko panākta vienošanās attiecībā
uz šādiem riska darījumiem.”
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