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1. Obveznosti glede skladnosti in
poročanja
Vloga teh smernic
1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 1. V skladu
s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na
vsak način prizadevati za upoštevanje smernic.
2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem
sistemu finančnega nadzora in o tem, kako bi bilo treba zakonodajo Unije uporabljati na
določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere
smernice veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s
spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice
namenjene predvsem institucijam.

Zahteve glede poročanja
3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 2. februarja 2021
organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami,
ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo
poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da jih ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba
poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, z navedbo sklica
„EBA/GL/2020/15“. Predložiti jih morajo osebe, ki so ustrezno pooblaščene za poročanje o
skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako
spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo objavljena na spletni strani organa EBA v skladu s členom 16(3)
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
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Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa
Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
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2. Naslovniki
5. Te smernice so naslovljene na pristojne organe iz točke (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010
in kreditne institucije iz točke (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

3. Izvajanje
Datum začetka uporabe
6. Te smernice se začnejo uporabljati 2. decembra 2020.
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4. Spremembe
7. Smernice EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil,
uporabljenih zaradi pandemije COVID-19, se spremenijo na naslednji način:
(1) Točka (f) odstavka 10 se spremeni:
„(f) moratorij je uveden zaradi pandemije COVID-19 in se začne uporabljati pred
31. marcem 2021.“
(2) Za odstavkom 10 se doda naslednji pododdelek:

Merila za izpostavljenosti, za katere velja moratorij
„10(bis) Za namene teh smernic skupno časovno obdobje, za katero se spremeni načrt plačil
določene kreditne pogodbe v skladu z odstavkom 10(c) zaradi uporabe splošnih
moratorijev za plačila, ne sme biti daljše od devetih mesecev. Vendar pa se ta zahteva po
devetmesečni omejitvi ne uporablja za spremembe načrta plačil, dogovorjene za kreditne
pogodbe pred 30. septembrom 2020 v okviru splošnega moratorija na plačila, kadar je
skupno trajanje spremembe daljše od devetih mesecev.“
(3) Odstavek 11 se spremeni:
„11.
Kadar splošni moratorij na plačila izpolnjuje pogoje iz odstavka 10 in se uporablja
za vse izpostavljenosti institucije, upravičene do uporabe moratorija, in kadar
izpostavljenosti, za katere velja moratorij, izpolnjujejo pogoj iz odstavka 10(bis), tak ukrep
ne bi smel spremeniti razvrstitve izpostavljenosti na podlagi opredelitve restrukturiranja iz
člena 47b Uredbe (EU) št. 575/2013 ali spremeniti njihove obravnave, kot da gre za nujno
restrukturiranje v skladu s členom 178(3)(d) navedene uredbe. Posledično uporaba
splošnega moratorija na plačila sama po sebi ne zahteva prerazvrstitve izpostavljenosti med
restrukturirane (donosne ali nedonosne), razen če je bila izpostavljenost že razvrščena kot
restrukturirana v trenutku začetka uporabe moratorija.“
(4) Odstavek 13 se spremeni:
„13.
Kadar splošni moratorij na plačilo izpolnjuje pogoje iz odstavka 10 in kadar
izpostavljenosti, za katere velja moratorij, izpolnjujejo pogoj iz odstavka 10(bis), ga je treba
obravnavati v skladu z odstavki 16 do 18 smernic organa EBA o uporabi opredelitve
neplačila, ki so bile izdane na podlagi člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013. Posledično bi
morale institucije za namene člena 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 in v skladu s
členom 178(2)(e) navedene uredbe šteti dneve zamude na podlagi spremenjenega načrta
plačil, ki že upošteva uporabo splošnega moratorija. Podobno bi morale institucije za
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namene člena 47a(3)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013 šteti dneve zamude na podlagi
spremenjenega načrta plačil, ki se uporablja v okviru katerega koli moratorija.“
(5) Za odstavkom 17 se doda naslednji odstavek:
„17(bis) Institucije bi morale svoj pristojni organ obvestiti o načrtu, v katerem so opisani
postopek, viri informacij in odgovornosti v okviru ocenjevanja majhne verjetnosti plačila
dolžnikov, pri katerih je bil uporabljen kakršen koli zakonski ali zasebni splošni moratorij na
plačila, kot izhaja iz odstavka 14.“
(6) Za odstavkom 19 se doda naslednji pododdelek:

Razvrstitev izpostavljenosti za obdobje med 1. oktobrom 2020 in
1. decembrom 2020
„20. Institucije lahko uporabijo te smernice za prerazvrstitve izpostavljenosti, ki so bile
razvrščene med neplačane zaradi nujnega restrukturiranja in/ali restrukturirane na podlagi
moratorijev, ki: (a) so se uporabljali med 1. oktobrom 2020 in 1. decembrom 2020 in (b) sicer
izpolnjujejo zahteve iz odstavka 10. Kadar institucije to storijo, se za spremembe načrta plačil,
dogovorjene v zvezi s takimi izpostavljenostmi, uporablja zahteva po devetmesečni omejitvi iz
odstavka 10(bis).“

5

