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1. Kopsavilkums 

Covid-19 pandēmijas uzliesmojumam un atbildes pasākumiem, ko pieņēmušas daudzas valstis gan 
citur pasaulē, gan Eiropas Savienībā (ES), tostarp dažādiem iedzīvotāju pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir būtiskas ekonomiskas sekas. Jo īpaši daudzi uzņēmumi un privātpersonas, ko ir 
skārusi krīze, var saskarties ar likviditātes deficītu un grūtībām laikus pildīt finansiālās un citas 
saistības. 

Šajā sakarā EBI ir veikusi vairākus pasākumus, lai precizētu kapitālu reglamentējošajos noteikumos 
iekļauto elastību un sniegtu darbības atbalstu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Viena no 
svarīgākajām izšķirīgajām EBI darbībām bija pamatnostādņu par leģislatīviem un neleģislatīviem 
moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi 
(EBA/GL/2020/02, turpmāk – pamatnostādnes par moratorijiem), publicēšana.1 Pamatnostādnēs 
par moratorijiem ir noteikti kritēriji, kādiem ir jāatbilst leģislatīviem un neleģislatīviem 
moratorijiem, piemēram, ka nav jāpiemēro automātiska pārklasificēšana par pārskatīšanu un 
finansiālu grūtību izraisītas pārstrukturēšanas pasākumu automātiski novērtējumi. Kā viens no 
nosacījumiem tika noteikts, ka pamatnostādnes par moratorijiem būs ierobežotas laikā, tādēļ 
moratorijs ir jāpasludina un jāpiemēro (proti, maksājumu grafiks jāpārplāno) pirms 2020. gada 
30. jūnija. 

Tomēr, pieņemot pamatnostādnes par moratorijiem, EBI apsvēra iespēju atkarībā no turpmākās 
notikumu attīstības pagarināt 2020. gada 30. jūnijā noteikto termiņu. Tā kā ES ekonomikas vēl nav 
pilnībā atvērtas un, ņemot vērā, ka Covid-19 krīze ES valstis ir skārusi dažādi un atšķirīgos tempos, 
EBI ir nolēmusi turpināt sniegt atbalstu bankām Eiropas uzņēmumu finansēšanā, pagarinot 
pamatnostādņu piemērošanas beigu datumu par trim mēnešiem2. 

Ar šīm pamatnostādnēm groza pamatnostādņu par moratorijiem 10. punkta f) apakšpunktu, 
nosakot jaunu termiņu – 2020. gada 30. septembri, kas aizstāj agrāko 2020. gada 30. jūniju. 

Jautājuma steidzamības dēļ un tādēļ, ka šīs pamatnostādnes ir īpaši vērstas uz pasākumiem saistībā 
ar Covid-19 pandēmiju, EBI nolēma šajā gadījumā neveikt sabiedrisko apspriešanu vai izmaksu un 
ieguvumu analīzi. EBI ir informējusi Banku nozares ieinteresēto personu grupu (BSG) par nodomu 
izdot pamatnostādnes, bet nav lūgusi BSG sniegt ieteikumus. 

  

                                                            
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. Atbilstības nodrošināšanas un 
ziņošanas pienākumi 

Pamatnostādņu statuss 

1. Šajā dokumentā ir iekļautas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu3. 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. 

Ziņošanas prasības 

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 
2020. gada 26. augustam jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai 
jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds ziņojums netiek saņemts, EBI 
uzskata, ka kompetentās iestādes neievēro šīs pamatnostādnes. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot 
EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu uz e-pasta adresi compliance@eba.europa.eu ar norādi 
“EBA/GL/2020/08”. 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. 

  

                                                            
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, 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 tiek piemērotas no 2020. gada 25. jūnija. 
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4. Grozījumi 

7. Pamatnostādņu EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz 
aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi, 10. punkta f) apakšpunktu 
groza šādi: 

“f) moratorijs tika sākts, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, un tika piemērots pirms 
2020. gada 30. septembra. Tomēr nākotnē šo termiņu var pārskatīt atkarībā no esošās 
situācijas attīstības saistībā ar Covid-19 pandēmiju.” 
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