
GAIRĖS, KURIOMIS IŠ DALIES KEIČIAMOS GAIRĖS EBA/GL/2020/02 
 

 1 

 

EBA/GL/2020/08 

2020 m. birželio 25 d. 

 

 

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos 
gairės EBA/GL/2020/02 

dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų 
 
  



GAIRĖS, KURIOMIS IŠ DALIES KEIČIAMOS GAIRĖS EBA/GL/2020/02 
 

 2 

 

 
 
 

Turinys 

1. Santrauka 3 

 
 
  



GAIRĖS, KURIOMIS IŠ DALIES KEIČIAMOS GAIRĖS EBA/GL/2020/02 
 

 3 

1. Santrauka 

COVID-19 pandemijos protrūkis ir atsakomosios priemonės, kurių imtasi daugelyje šalių visame 
pasaulyje ir Europos Sąjungoje (ES), įskaitant įvairių formų žmonių izoliavimo priemones, turi didelių 
ekonominių pasekmių. Daugelis krizės paliestų įmonių ir privačių asmenų gali susidurti su likvidumo 
trūkumu ir negalėti laiku įvykdyti finansinius ir kitus įsipareigojimus. 

Atsižvelgdama į tai EBI ėmėsi įvairių veiksmų siekdama išaiškinti reguliuojamojo kapitalo sistemos 
lankstumą ir suteikti praktinę pagalbą dėl COVID-19 pandemijos. Vienas svarbiausių EBI veiksmų – 
paskelbtos gairės dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę 
taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų (EBA/GL/2020/02, toliau – Gairės dėl moratoriumų)1. 
Gairėse dėl moratoriumų nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti teisės aktų pagrindu ir ne teisės 
aktų pagrindu taikomi moratoriumai, kad nereikėtų taikyti automatinio perklasifikavimo į 
pertvarkymą ir automatinio būtino pertvarkymo priemonių vertinimo. Viena iš sąlygų, dėl kurių 
susitarta, yra ta, kad Gairės dėl moratoriumų galios ribotą laiką, todėl moratoriumą reikia paskelbti 
ir pritaikyti (t. y. pakeisti mokėjimų terminą) iki 2020 m. birželio 30 d. 

Tačiau rengdama Gaires dėl moratoriumų EBI svarstė galimybę, atsižvelgiant į tolesnius pokyčius, 
pratęsti 2020 m. birželio 30 d. terminą. Kadangi ES šalių ekonomikos dar neveikia visu pajėgumu ir 
atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 krizė ES šalis paveikia įvairiai ir skirtingu tempu, EBI nusprendė ir 
toliau padėti bankams teikti finansavimą Europos įmonėms ir pratęsti gairių taikymą trims 
mėnesiams2. 

Šiomis gairėmis iš dalies pakeičiamas Gairių dėl moratoriumų 10 punkto f papunktis – ankstesnė 
data – 2020 m. birželio 30 d. pakeičiama nauju terminu – 2020 m. rugsėjo 30 d. 

Dėl skubumo ir dėl to, kad šios gairės sutelktos į priemones, susijusias su COVID-19 pandemija, EBI 
nusprendė šiuo atveju nerengti viešų konsultacijų arba neatlikti sąnaudų ir naudos analizės. EBI 
pranešė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupei (BSG) apie savo ketinimą paskelbti gaires, 
bet BSG nuomonės neprašė. 

  

                                                            
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. Atitiktis gairėms ir pranešimo pareiga 

Šių gairių statusas 

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/20103 16 straipsnį parengtos 
gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir 
finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių. 

2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, 
kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš 
dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės 
yra visų pirma skiriamos įstaigoms. 

Pranešimo reikalavimai 

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos privalo 
iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. pranešti EBI, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti 
nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateikia jokio 
pranešimo, EBI laiko, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikia siųsti užpildžius EBI interneto 
svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2020/08“. Pranešimus turėtų teikti 
asmenys, atitinkamai įgalioti pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų 
vardu. EBI taip pat būtina pranešti apie visus gairių laikymosi pasikeitimus. 

4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
16 straipsnio 3 dalį. 

  

                                                            
3 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama 
Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12). 
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2. Kam skirtos šios gairės? 

5. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir kredito įstaigoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. 

3. Įgyvendinimas 

Taikymo data 

6. Šios gairės taikomos nuo 2020 m. birželio 25 d. 
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4. Pakeitimai 

7. Gairių EBA/GL/2020/02 dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-
19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų 10 punkto f papunktis iš dalies pakeičiamas 
taip: 

„f) moratoriumas paskelbtas dėl COVID-19 pandemijos ir pritaikytas iki 2020 m. rugsėjo 
30 d. Tačiau ateityje ši data gali būti keičiama, priklausomai nuo to, kaip keisis dabartinė su 
COVID-19 pandemija susijusi padėtis.“ 
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