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BG Единство в многообразието BG

10.6.2020 A9-0113/1

Изменение 1
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0113/2020
Хонас Фернандес
за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на 
корекции в отговор на пандемията от COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 0 (нова)
Регламент (ЕС) № 575/2013
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(0) В член 2 
се вмъкват следните параграфи:
“1а. Без да се засягат 
правомощията и процедурите, 
предвидени в Директива 2013/36/ЕС, 
компетентните органи временно 
прекратяват променливите 
възнаграждения, пенсионните права 
по преценка на работодателя, 
операциите по обратно изкупуване на 
акции и плащанията за лихви от 
всички кредитни институции на 
акционери, членове или титуляри на 
инструменти на допълнителния 
капитал от ред 1, когато 
прекратяването не представлява 
неизпълнение от страна на 
институцията. Временното 
прекратяване изтича на 1 януари 
2022 г., освен ако Комисията не 
постанови с акт за изпълнение, че 
сериозните икономически смущения, 
причинени от кризата с COVID-19, 
изискват допълнително удължаване 
на срока на временното прекратяване 
с 12 месеца.
1б. Ако базовият собствен 
капитал от първи ред на 
институцията не е редуциран до 
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ниво, при което комбинираното 
изискване за буфер вече не е изпълнено 
и ако компетентните органи 
очакват, че комбинираното изискване 
за буфер продължава да се изпълнява 
до 1 януари 2022 г., то не подлежи на 
прекратяването, посочено в параграф 
1а.
1в. Преди да приеме акта за 
изпълнение, посочен в параграф 1а, 
Комисията изисква становище, 
издадено от Европейския съвет за 
системен риск. Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета, преди да приеме акта за 
изпълнение, посочен в параграф 1а.
1г. Компетентните органи 
изискват от кредитните 
институции, които подлежат на 
мерките за прекратяване, посочени в 
параграф 1а от настоящия член, да 
представят план за действие в срок 
от три месеца, като посочат 
вътрешните мерки и активаторите 
за възстановяване на стабилността 
на институцията в съответствие с 
член 104 от Директива 2013/36/ЕС. В 
плана за действие се предоставят 
също пътна карта и стратегия за 
възстановяване на спазването на 
надзорните изисквания съгласно 
Директива 2013/36/ЕС и на 
настоящия регламент и се определя 
краен срок за неговото изпълнение. 
Компетентните органи правят 
преглед на тези планове за действие и 
ги одобряват.
1д. Правомощието да приема акта 
за изпълнение, посочен в параграф 1а 
от настоящия член, се предоставя на 
Комисията, която действа в 
съответствие с процедурата по 
член 464, параграф 2.
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10.6.2020 A9-0113/2

Изменение 2
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0113/2020
Хонас Фернандес
за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на 
корекции в отговор на пандемията от COVID-19
(COM(2020)0310)

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква з а (нова)
Регламент (ЕС) № 575/2013
Член 473а– параграф 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) добавя се следният параграф: 
“9а. Комисията издава в срок от 24 
месеца след приемането на 
настоящия регламент доклад за 
цялостно оценяване на разпоредбите 
на настоящия член и представя по 
целесъобразност законодателни 
предложения с цел установяване на 
прозрачна и антициклична рамка за 
признаването на очакваните 
кредитни загуби.“ 
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