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1. Povzetek 

Izbruh pandemije bolezni COVID-19 in ukrepi za odzivanje nanjo, ki so bili sprejeti v številnih državah 
po svetu in v Evropski uniji (EU), vključno z različnimi oblikami karantene za prebivalstvo, imajo 
znatne gospodarske posledice. Številna podjetja in fizične osebe, ki jih je prizadela kriza, se lahko 
srečujejo s pomanjkanjem likvidnosti in težavami pri pravočasnem plačilu svojih finančnih in drugih 
obveznosti. 

V zvezi s tem je organ EBA sprejel številne ukrepe za pojasnitev prožnosti, vgrajene v regulativni 
kapital, in zagotavljanje operativne pomoči v odziv na pandemijo bolezni COVID-19. Eden od glavnih 
ukrepov organa EBA je bila objava Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje 
posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/02, v nadaljnjem besedilu: 
smernice o moratorijih).1 Smernice o moratorijih določajo merila, ki jih morajo izpolnjevati zakonski 
in zasebni moratoriji, tako da ni treba uporabiti samodejne razvrstitve na podlagi opredelitve 
restrukturiranja in samodejne ocene ukrepov prestrukturiranja v sili. Kot eden od pogojev je bilo 
sklenjeno, da bodo smernice o moratorijih časovno omejene, zato bo treba moratorij napovedati 
in uporabiti (tj. plačilo bo reprogramirano) do 30. junija 2020. 

Vendar je organ EBA pri izdaji smernic o moratorijih upošteval možnost, da se glede na poznejši 
razvoj dogodkov ta rok (30. junij 2020) podaljša. Ker se gospodarske dejavnosti v EU še niso v celoti 
zagnale, in ob upoštevanju dejstva, da je pandemija bolezni COVID-19 države članice EU različno 
prizadela in z različno intenzivnostjo, se je organ EBA odločil, da bo še naprej podpiral banke pri 
zagotavljanju financiranja evropskim podjetjem s podaljšanjem roka za uporabo smernic za tri 
mesece.2 

Te smernice zdaj spreminjajo odstavek 10 (f) smernic o moratorijih, ki uvajajo nov rok, in sicer 
30. september 2020, ki je nadomestil prejšnji rok 30. junij 2020. 

Zaradi nujnosti zadeve in posebnega poudarka teh smernic na ukrepe v zvezi s pandemijo 
bolezni COVID-19 se je organ EBA odločil, da v tem primeru ne izvede javnih posvetovanj ali analize 
stroškov in koristi. Organ EBA je uradno obvestil interesno skupino za bančništvo („interesna 
skupina za bančništvo“), da namerava izdati smernice, vendar ni zaprosil za njeno mnenje. 

  

                                                            
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. Obveznosti glede skladnosti in 
poročanja 

Vloga teh smernic 

1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/20103. V skladu 
s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na 
vsak način prizadevati za upoštevanje smernic. 

2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem 
sistemu finančnega nadzora in o tem, kako bi bilo treba zakonodajo Unije uporabljati na 
določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere 
smernice veljajo, bi jih morali upoštevali tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s 
spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice 
namenjene predvsem institucijam. 

Zahteve glede poročanja 

3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 26. avgusta 2020 
organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, 
ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo 
poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da smernic ne upoštevajo. Uradna obvestila je 
treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, z navedbo sklica 
„EBA/GL/2020/08“. Predložiti jih morajo osebe, ki so pooblaščene za poročanje o skladnosti v 
imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja 
glede upoštevanja smernic. 

4. Obvestila bodo objavljena na spletnem mestu organa EBA v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 
št. 1093/2010. 

  

                                                            
3Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12). 
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2. Naslovniki 

5. Te smernice so naslovljene na pristojne organe iz člena 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in 
kreditne institucije iz točke (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

3. Izvajanje 

Datum začetka uporabe 

6. Te smernice se začnejo uporabljati 25. junija 2020. 
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4. Spremembe 

7. Odstavek 10(f) Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje 
posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19, se spremeni na naslednji način: 

„(f) moratorij je uveden zaradi pandemije bolezni COVID-19 in se začne uporabljati pred 
30. septembrom 2020. Vendar pa je mogoče ta datum v prihodnje spremeniti glede na 
razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo COVID-19.“ 
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