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1. Rezumat
Izbucnirea pandemiei de COVID-19 și măsurile de răspuns adoptate în numeroase țări din întreaga
lume și în Uniunea Europeană (UE), inclusiv diverse forme de izolare a populației, au consecințe
economice semnificative. În special, numeroase întreprinderi și persoane fizice afectate de criză se
pot confrunta cu deficit de lichidități și dificultăți în plata la timp a angajamentelor financiare și a
altor angajamente.
În acest context, ABE a luat o serie de măsuri pentru a clarifica flexibilitatea prevăzută de cadrul de
reglementare a capitalului și pentru a oferi sprijin operațional ca răspuns la pandemia de COVID19. Una dintre principalele acțiuni decisive ale ABE a fost publicarea Ghidului referitor la moratoriile
legislative și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19
(EBA/GL/2020/02, denumit în continuare ghidul referitor la moratorii) 1. Ghidul referitor la
moratorii prevede criteriile pe care trebuie să le îndeplinească moratoriile legislative și fără caracter
legislativ, astfel încât să nu fie nevoie să se aplice reclasificarea automată în conformitate cu
restructurarea datorată dificultăților financiare, precum și evaluarea automată a măsurilor de
restructurare în caz de dificultăți. Printre condițiile emise, s-a convenit ca ghidul referitor la
moratorii să fie supus unor constrângeri temporale, prin urmare, moratoriul trebuie anunțat și
aplicat (adică plata trebuie reeșalonată) înainte de 30 iunie 2020.
Cu toate acestea, la data emiterii ghidului referitor la moratorii, ABE a luat în considerare
posibilitatea de a prelungi termenul de 30 iunie 2020, în funcție de evoluțiile ulterioare. Având în
vedere că economiile UE nu sunt încă pe deplin deschise, iar criza COVID-19 afectează statele
membre ale UE într-un mod diferit și într-un ritm diferit, ABE a decis să sprijine în continuare băncile
să furnizeze finanțare întreprinderilor europene prin prelungirea cu trei luni a termenului de
aplicare a ghidului 2.
Prezentul ghid modifică punctul 10 litera (f) din ghidul referitor la moratorii, introducând un nou
termen, 30 septembrie 2020, care îl înlocuiește pe cel anterior, 30 iunie 2020.
Având în vedere caracterul urgent al situației și obiectul specific al prezentului ghid privind măsurile
referitoare la pandemia de COVID-19, ABE a decis să nu efectueze consultări publice sau o analiză
costuri-beneficii în acest caz. ABE a informat Grupul părților interesate din domeniul bancar (BSG)
cu privire la intenția sa de a emite ghidul, dar nu i-a solicitat avizul.
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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. Obligații de conformare și de
raportare
Statutul ghidului
1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr.
1093/2010 3. Conform articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,
autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare
pentru a se conforma cu prezentul ghid.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate de supraveghere în cadrul
Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat
dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, așa
cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se
conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea
cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care
ghidul se adresează, în primul rând, instituțiilor.

Cerințe de raportare
3. Conform articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile
competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze
ghidului sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 26 august 2020. În lipsa
unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au
conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu
mențiunea „EBA/GL/2020/08”. Notificările trebuie trimise de persoane care au competența
necesară pentru a raporta conformitatea în numele autorităților competente din care fac parte.
Orice schimbare cu privire la starea de conformare trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința
ABE.
4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
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Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
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2. Destinatari
5. Prezentul ghid se adresează autorităților competente prevăzute la articolul 4 alineatul (2)
punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și instituțiilor de credit definite la articolul 4
alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3. Punere în aplicare
Data aplicării
6. Prezentul ghid se aplică începând cu 25 iunie 2020.
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4. Modificări
7. Se modifică punctul 10 litera (f) din Ghidul EBA/GL/2020/02 referitor la moratoriile legislative
și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19, după cum
urmează:
„(f) moratoriul a fost lansat ca răspuns la pandemia de COVID-19 și a fost aplicat înainte de
30 septembrie 2020. Acest termen poate fi însă revizuit în viitor, în funcție de evoluția
situației curente în contextul pandemiei de COVID-19.”
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