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1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja 

Status ovih smjernica 

1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/20101. 
U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010, nadležna tijela i financijske 
institucije moraju ulagati napore da se usklade s ovim smjernicama. 

2. U smjernicama se iznosi stajalište Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o 
odgovarajućim nadzornim praksama unutar Europskog sustava financijskog nadzora ili o tome 
kako bi se pravo Unije trebalo primjenjivati u određenom području. Nadležna tijela, kako su 
definirana u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, na koja se smjernice primjenjuju 
trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. 
izmjenom svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući slučajeve u kojima su 
smjernice prvenstveno upućene institucijama. 

Zahtjevi u pogledu izvješćivanja 

3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju 
obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim smjernicama ili 
dati razloge za neusklađenost do 2. veljače 2021. U slučaju izostanka obavijesti unutar tog roka, 
EBA će smatrati da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju slanjem ispunjenog 
obrasca koji se nalazi na internetskim stranicama EBA-e s naznakom „EBA/GL/2020/15”. 
Obavijesti bi trebale slati osobe s odgovarajućom nadležnošću za izvješćivanje o usklađenosti u 
ime svojih nadležnih tijela. Svaka se promjena statusa u pogledu usklađenosti isto tako mora 
prijaviti EBA-i.  

4. Obavijesti će biti objavljene na internetskim stranicama  EBA-e u skladu s člankom 16. 
stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010. 

  

                                                           
(1) Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog 
tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka 
Komisije 2009/78/EZ, (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.). 
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2. Adresati 

5. Ove su smjernice upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 4. stavku 2. točki i. 
Uredbe (EU) br. 1093/2010 i kreditnim institucijama kako su definirane u članku 4. stavku 1. 
točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. 

3. Provedba 

Datum početka primjene 

6. Ove se smjernice primjenjuju od 2. prosinca 2020. 
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4. Izmjene 

7. Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita 
koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19 izmijenjene su kako slijedi: 

(1) Točka 10. (f) mijenja se kako slijedi: 

„(f) moratorij je uveden kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 te se počeo 
primjenjivati prije 31. ožujka 2021.” 

(2) Sljedeći pododjeljak dodaje se nakon točke 10. kako slijedi: 

Kriteriji za izloženosti obuhvaćene moratorijima 

„10.a Za potrebe ovih smjernica, ukupno vremensko razdoblje za koje je promijenjen 
raspored plaćanja određenog ugovora o kreditu u skladu s točkom 10.(c), zbog primjene 
općih moratorija na otplatu, ne bi smjelo premašivati devet mjeseci. Međutim, zahtjev 
prema kojem je to razdoblje ograničeno na devet mjeseci ne primjenjuje se na promjene u 
rasporedima plaćanja dogovorenim za ugovore o kreditu prije 30. rujna 2020. u okviru 
općeg moratorija na otplatu ako ukupno trajanje promjene premašuje devet mjeseci.” 

(3) Točka 11. mijenja se kako slijedi: 

„11. Kada opći moratorij na otplatu ispunjava uvjete iz točke 10. te se primjenjuje na 
svaku izloženost institucije obuhvaćenu područjem primjene moratorija te ako izloženosti 
obuhvaćene moratorijem ispunjavaju uvjete iz točke 10.a, takve mjere ne bi trebale dovesti 
do promjene klasifikacije izloženosti prema definiciji restrukturiranja u skladu s 
člankom 47.b Uredbe (EU) br. 575/2013 niti utjecati na to smatraju li se one 
restrukturiranjem kreditne izloženosti u skladu s člankom 178. stavkom 3. točkom (d) te 
Uredbe. Prema tome, primjena općeg moratorija na otplatu sama po sebi ne bi trebala 
dovesti do reklasifikacije izloženosti kao restrukturirane izloženosti (prihodujuće ili 
neprihodujuće) osim ako je izloženost već bila klasificirana kao restrukturirana u trenutku 
uvođenja moratorija.“ 

(4) Točka 13. mijenja se kako slijedi: 

„13. Kada opći moratorij na otplatu ispunjava uvjete iz točke 10. te ako izloženost 
obuhvaćena moratorijem ispunjava uvjet naveden u točki 10.a, treba ga tretirati u skladu s 
točkama od 16. do 18. Smjernica EBA-e o primjeni definicije statusa neispunjavanja obveza, 
izdanih na temelju članka 178. Uredbe (EU) br. 575/2013. Stoga bi institucije, za potrebe 
članka 178. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i u skladu s člankom 178. 
stavkom 2. točkom (e), dane zakašnjenja trebale brojiti na temelju izmijenjenog otplatnog 
plana koji je utvrđen kao rezultat primjene bilo kojeg moratorija. Isto tako, institucije bi i za 
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potrebe članka 47.a stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 dane zakašnjenja trebale 
brojiti na temelju izmijenjenog otplatnog plana, koji je utvrđen kao rezultat primjene bilo 
kojeg moratorija.” 

(5) Nakon točke 17. dodaje se sljedeća točka, koja glasi kako slijedi: 

„17.a Institucije bi svojem relevantnom nadležnom tijelu ili svojim relevantnim nadležnim 
tijelima trebale dostaviti plan u kojem su prikazani postupak, izvori informacija i 
odgovornosti u kontekstu procjene vjerojatnosti neispunjenja obveza plaćanja dužnika koji 
su obuhvaćeni zakonodavnim ili nezakonodavnim općim moratorijem na otplatu, kako je 
navedeno u točki 14.” 

(6) Nakon točke 19. dodaje se sljedeći pododjeljak: 

Klasifikacija izloženosti za razdoblje od 1. listopada 2020. do 
1. prosinca 2020. 

„20. Institucije mogu primjenjivati ove smjernice na reklasifikacije izloženosti već klasificirane 
kao izloženosti u statusu neispunjavanja obveza zbog restrukturiranja kreditne izloženosti i/ili 
restrukturirane izloženosti na temelju moratorija: (a) koji su odobreni od 1. listopada 2020. do 
1. prosinca 2020.; i (b) koji inače ispunjavaju zahtjeve iz točke 10. Kada institucije to učine, 
zahtjev o devetomjesečnom ograničenju iz točke 10.a primjenjuje se na raspored plaćanja 
dogovoren u pogledu takvih izloženosti.” 


