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1. Kommenteeritud kokkuvõte 

COVID-19 pandeemia puhangul ning paljudes maailma ja Euroopa Liidu (EL) riikides võetud 
meetmetel, sealhulgas mitmesugustel elanikkonna liikumispiirangute meetmetel, on olnud olulised 
majandustagajärjed. Paljudel kriisist mõjutatud ettevõtetel ja eraisikutel võib eelkõige olla puudu 
likviidseid vahendeid ning neil võib olla raskusi rahaliste ja muude kohustuste õigeaegsel täitmisel. 

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on selles kontekstis võtnud mitmeid meetmeid kapitaliturgu 
reguleeriva raamistiku paindlikkuse selgitamiseks ja COVID-19 pandeemia tagajärgede 
operatiivseks leevendamiseks. Üks EBA tähtsamatest otsustavatest meetmetest oli COVID-19 kriisi 
kontekstis kohaldatavate laenumaksete seadusandlike ja muude kui seadusandlike 
moratooriumide suuniste avaldamine (EBA/GL/2020/02, edaspidi „moratooriumide suunised“).1 
Moratooriumide suunistes eritletakse seadusandlike ja muude kui seadusandlike moratooriumide 
kohustuslikud kriteeriumid, näiteks ei pea rakendama automaatset nõuete ümberliigitamist 
restruktureerimise mõiste alla ega võla restruktureerimise meetmete automaatset hindamist. 
Muude tingimuste seas lepiti kokku, et moratooriumide suunised on tähtajalised, seega tuleb 
moratoorium välja kuulutada ja kohaldada (st maksegraafikut tuleb muuta) enne 30. juunit 2020. 

Moratooriumide suuniste väljastamisel kaalutles EBA siiski võimalust pikendada 30. juuni 2020 
tähtpäeva, olenevalt olukorra arengust. Et ELi riikide majandus ei ole veel täielikult avatud ja 
arvestades, et COVID-19 kriis on avaldanud eri ELi riikidele erinevat mõju erinevas tempos, otsustas 
EBA jätkata pankade toetamist Euroopa ettevõtteid finantseerides, pikendades suuniste 
rakendamiskuupäeva kolme kuu võrra.2 

Käesolevate suunistega muudetakse moratooriumide suuniste punkti 10 lõiget f, määrates uueks 
tähtpäevaks varasema 30. juuni 2020 asemel 30. septembri 2020. 

EBA otsustas probleemi kiireloomulisuse ja suunise COVID-19 pandeemiaga seotud erimeetmetele 
keskendumise tõttu praegusel juhul loobuda avaliku arutelu ning kulude ja tulude analüüsi 
tegemisest. EBA on teatanud suuniste avaldamise kavatsusest pangandussektori sidusrühmade 
kogule (BSG), kuid ei küsinud BSG-lt nõu. 

  

                                                            
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. Järgimis- ja teatamiskohustus 

Käesolevate suuniste staatus 

1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/20103 artikli 16 kohaselt väljastatud 
suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja 
finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida. 

2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) seisukoht nõuetekohase 
järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust 
konkreetses valdkonnas kohaldada. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud 
pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid neid järgima ja kaasama need 
sobival viisil oma tavadesse (nt muutes õigusraamistikku või järelevalveprotsesse) ka siis, kui 
suunised on ette nähtud eelkõige finantseerimisasutustele. 

Teatamisnõuded 

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-
le hiljemalt 26. augustiks 2020, kas nad järgivad või kavatsevad järgida käesolevaid suuniseid, 
või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA 
pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebilehel avaldatud vormil, 
märkides viite EBA/GL/2020/08. Teate peaks saatma isik, kes on asjakohaselt volitatud esitama 
oma asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest 
tuleb EBA-le teatada. 

4. Kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated EBA veebilehel. 

  

                                                            
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 



SUUNISED, MILLEGA MUUDETAKSE SUUNISEID EBA/GL/2020/02 
 

 6 

2. Adressaadid 

5. Suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõike 2 punktis i määratletud 
pädevatele asutustele ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud 
krediidiasutustele. 

3. Rakendamine 

Kohaldamise alguskuupäev 

6. Suuniseid kohaldatakse alates 25. juunist 2020. 
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4. Muudatused 

7. Suuniste EBA/GL/2020/02 (COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate laenumaksete 
seadusandlike ja muude kui seadusandlike moratooriumide kohta) punkti 10 lõiget f 
muudetakse järgmiselt: 

„f) moratoorium kehtestati vastusena COVID-19 pandeemiale ja seda kohaldatakse enne 
30. septembrit 2020. Seda tähtaega võib tulevikus muuta sõltuvalt COVID-19 pandeemiaga 
seotud olukorra arengust.“ 
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