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1. Streszczenie 

Wybuch pandemii COVID-19 oraz środki reagowania podjęte w wielu krajach na całym świecie, w 
tym w Unii Europejskiej (UE), obejmujące różne formy ograniczeń nakładanych na społeczeństwo, 
wywołały poważne konsekwencje gospodarcze. W szczególności, wiele przedsiębiorstw i osób 
prywatnych dotkniętych przez kryzys może zmagać się z niedoborami płynności oraz mieć problemy 
z terminowym wywiązywaniem się ze zobowiązań, nie tylko finansowych. 

W związku z zaistniałą sytuacją EUNB podjął szereg działań mających na celu objaśnienie 
elastycznych możliwości, jakie dają uregulowania dotyczące kapitału regulacyjnego, a także 
zapewnienie odciążenia operacyjnego w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Jednym z 
najważniejszych, decydujących kroków podjętych przez EUNB była publikacja wytycznych 
dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w 
obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 (EBA/GL/2020/02, dalej zwane Wytycznymi w 
sprawie moratoriów).1 W Wytycznych w sprawie moratoriów określono kryteria, jakie muszą 
spełniać moratoria ustawowe i pozaustawowe, aby nie trzeba było automatycznie zmieniać 
klasyfikacji ekspozycji i uznawać ich za objęte działaniem restrukturyzacyjnym, ani automatycznie 
uznawać ekspozycji za restrukturyzację awaryjną. Uzgodniono między innymi, że Wytyczne w 
sprawie moratoriów będą zawierały ograniczenie czasowe, zgodnie z którym moratorium musi 
zostać wprowadzone i zastosowane (tj. termin płatności powinien zostać odroczony) przed 30 
czerwca 2020 r. 

Jednakże wydając Wytyczne w sprawie moratoriów EUNB rozważył możliwość wydłużenia terminu 
po 30 czerwca 2020 r. w zależności od rozwoju sytuacji. Ponieważ gospodarki krajów UE jeszcze się 
zupełnie nie otworzyły, a także ze względu na to, że kryzys COVID-19 dotyka poszczególne kraje w 
inny sposób i w innym tempie, EUNB postanowił kontynuować wsparcie dla banków udzielających 
finansowania europejskim przedsiębiorstwom, przedłużając termin stosowania Wytycznych o trzy 
miesiące.2 

Niniejsze wytyczne wprowadzają zmianę w ust. 10 lit. f) Wytycznych w sprawie moratoriów, 
wprowadzając nowy termin (30 września 2020 r.) w miejsce poprzedniego terminu (30 czerwca 
2020 r.). 

Ze względu na pilny charakter sprawy oraz fakt, że wytyczne dotyczą konkretnie działań związanych 
z pandemią COVID-19, EUNB postanowił nie przeprowadzać w tej sprawie konsultacji publicznych 
ani analizy kosztów i korzyści. EUNB powiadomił Bankową Grupę Interesariuszy (BSG) o zamiarze 
wydania wytycznych, ale nie zwrócił się do nich o radę. 

  

                                                            
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. Obowiązki w zakresie zgodności z 
przepisami i sprawozdawczości 

Status niniejszych wytycznych 

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/20103. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i 
instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych. 

2. W wytycznych określono stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w 
ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub sposobu, w jaki należy stosować 
prawo Unii w danym obszarze. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować się do wytycznych 
poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk (np. poprzez zmianę swoich ram 
prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy wytyczne są skierowane głównie do 
instytucji. 

Wymogi dotyczące sprawozdawczości 

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy mają obowiązek 
powiadomić EUNB w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 r. o tym, czy stosują się lub zamierzają 
stosować się do niniejszych wytycznych, albo podać uzasadnienie niestosowania się do nich. W 
razie nieprzekazania tej informacji w wyznaczonym terminie EUNB uzna, że właściwe organy 
nie stosują się do niniejszych wytycznych. Informacje należy przekazać poprzez wysłanie 
formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB z dopiskiem „EBA/GL/2020/08”. 
Powiadomienia przekazują osoby upoważnione do informowania o niestosowaniu się do 
wytycznych w imieniu właściwych organów. Do EUNB należy również zgłaszać wszelkie zmiany 
związane ze stosowaniem się do wytycznych. 

4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 przekazywane informacje są 
publikowane na stronie internetowej EUNB. 

  

                                                            
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 
uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). 
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2. Adresaci 

5. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów określonych w art. 4 pkt 2 ppkt (i) 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz do instytucji kredytowych określonych w art. 4 ust. 1 
pkt (1) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

3. Wdrożenie 

Data rozpoczęcia stosowania 

6. Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 25 czerwca 2020 r. 
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4. Zmiany 

7. W pkt 10 f) Wytycznych EBA/GL/2020/02 dotyczących ustawowych i pozaustawowych 
moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-
19, wprowadza się następujące zmiany: 

„f) moratorium wprowadzono w reakcji na pandemię COVID-19 i zastosowano je przed 
dniem 30 września 2020 r. Termin ten może jednak ulec w przyszłości zmianie w zależności 
od rozwoju aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19”. 
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