Ukrepi na področju nadzorniškega
poročanja v kontekstu pandemije
koronavirusa (COVID-19)
ECB se zaveda izzivov v poslovanju, s katerimi se soočajo banke zaradi izbruha
koronavirusa (COVID-19), ter zato podpira izjavo Evropskega bančnega organa
(EBA) o nadzorniškem poročanju in razkritjih v okviru tretjega stebra (povezava).
Glede na sedanje razmere bodo lahko pomembne institucije v euroobmočju, ki so
pod neposrednim nadzorom ECB, za en mesec odložile predložitev svojih
nadzorniških podatkov (na podlagi ITS o nadzorniškem poročanju in ITS o
primerjanju notranjih pristopov). To velja za datume predložitve od marca 2020 do
maja 2020. Iz te odločitve so izključene: (1) predloge o LCR in ALMM, ki so
opredeljene kot prednostne in jih je zato treba predložiti, kot je načrtovano, in (2)
informacije o načrtih financiranja, katerih predložitev je odložena za dva meseca. V
zvezi s tem ECB od pomembnih institucij v euroobmočju tudi pričakuje, da bodo
uporabljale harmonizirani okvir poročanja, verzijo 2.9 z referenčnim datumom 31.
marec 2020, v skladu s sprejetim izvedbenim aktom o spremembah Uredbe (EU) št.
680/2014. ECB je obenem sklenila, da za en mesec odloži tudi datume predložitve
večine ponavljajočih se zahtev s strani ECB, ki padejo v obdobje od marca 2020 do
maja 2020. Spremenjeni koledar predložitev bodo bankam posredovale posamezne
skupne nadzorniške skupine, ki te banke pokrivajo. Enomesečno obdobje moratorija
bi bilo treba odobriti tudi manj pomembnim institucijam, ki jim EBA in ECB nalagata
obveznosti poročanja na podlagi ITS, uredbe ECB o FINREP in drugih predpisov.
Upamo, da se bo s ponujeno fleksibilnostjo v prihodnjih tednih in mesecih zmanjšalo
operativno breme v bankah ter jim omogočilo, da posredujejo podatke, ki dosegajo
zadostno raven kakovosti. Ti ukrepi se lahko kasneje podaljšajo ali revidirajo v odziv
na nadaljnja dogajanja v zvezi z izbruhom COVID-19.
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