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1. Sažetak 

Izbijanje pandemije bolesti COVID-19 i mjere odgovora usvojene u mnogim zemljama diljem svijeta 
i Europskoj uniji (EU), uključujući razne oblike ograničenja kretanja stanovništva, imaju značajne 
gospodarske posljedice. Naime, mnoga poduzeća i pojedinci zahvaćeni krizom mogu se suočiti s 
nedovoljnom likvidnošću i poteškoćama s pravovremenim plaćanjem svojih financijskih i ostalih 
obveza. 

U tom je kontekstu EBA poduzela niz radnji kako bi pojasnila fleksibilnost ugrađenu u okvir 
regulatornog kapitala i odgovorila na pandemiju bolesti COVID-19 pružanjem operativne pomoći. 
Jedna od najvažnijih presudnih mjera EBA-e bila je objava smjernica o zakonodavnim i 
nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane 
COVID-om 19 (EBA/GL/2020/02, u daljnjem tekstu: Smjernice o moratorijima).1 U Smjernicama o 
moratorijima opisuju se kriteriji kojima zakonodavni i nezakonodavni moratoriji moraju 
udovoljavati kako ne bi bila potrebna primjena mjera automatske reklasifikacije restrukturiranja i 
automatske procjene mjera restrukturiranja zbog nastalih poteškoća. Jedan od dogovorenih uvjeta 
je vremensko ograničenje Smjernica o moratorijima, zbog čega moratorij mora biti najavljen i 
primijenjen (tj. plaćanje treba odgoditi) prije 30. lipnja 2020. 

Međutim, pri izdavanju Smjernica o moratorijima, EBA je razmatrala mogućnost produljenja roka 
od 30. lipnja 2020, ovisno o kasnijim događanjima. Budući da se gospodarstva EU-a još uvijek nisu 
u potpunosti otvorila i da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utjecala na zemlje EU-a na različite 
načine i različitom dinamikom, EBA je odlučila nastaviti pružati podršku bankama u osiguravanju 
financiranja europskim poduzećima produljenjem razdoblja primjene Smjernica za dodatna tri 
mjeseca.2 

Ovim se smjernicama izmjenjuje stavak 10. točka (f) Smjernica o moratorijima uvođenjem novog 
roka 30. rujna 2020., umjesto prethodnoga od 30. lipnja 2020. 

Zbog hitnosti pitanja i posebne usmjerenosti ovih smjernica na mjere u vezi s pandemijom bolesti 
COVID-19, EBA je u ovom slučaju odlučila da neće provesti javno savjetovanje i analizu troškova i 
koristi. O svojoj namjeri izdavanja smjernica EBA je obavijestila Interesnu skupinu za bankarstvo 
(BSG), no nije tražila njezin savjet. 

  

                                                            
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. Obveze usklađivanja i izvješćivanja 

Status ovih smjernica 

1. Ovaj dokument sadrži smjernice izdane u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/20103. U 
skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010, nadležna tijela i financijske 
institucije moraju se nastojati uskladiti 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 uskladiti s njima tako da ih na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. 
izmjenom svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), uključujući slučajeve u kojima su 
smjernice ponajprije usmjerene na institucije. 

Zahtjevi za izvješćivanje 

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 26. kolovoza 2020. U slučaju izostanka obavijesti u tom roku 
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/2020/08”. 
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 se objaviti na internetskim stranicama EBA-e u skladu s člankom 16. stavkom 3. 
Uredbe (EU) br. 1093/2010. 

  

                                                            
3 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 25. lipnja 2020. 
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4. Izmjene 

7. Stavak 10. točka (f) Smjernica EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim 
moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19 
izmijenjen je kako slijedi: 

„(f) moratorij je uveden kao odgovor na pandemiju COVID-19 te se počeo primjenjivati prije 
30. rujna 2020. Međutim, taj se rok u budućnosti može izmijeniti ovisno o razvoju 
trenutačne situacije u pogledu pandemije bolesti COVID-19.” 
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