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HU Egyesülve a sokféleségben HU

10.6.2020 A9-0113/1

Módosítás 1
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0113/2020
Jonás Fernández
Az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosítása
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 0 pont (új)
575/2013/EU rendelet
2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0. a 2. cikkben 
a szöveg a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1a) A 2013/36/EU irányelvben 
meghatározott hatáskörök és eljárások 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok 
ideiglenesen felfüggesztik a különféle 
javadalmazásokat, a nem kötelező 
nyugdíjjuttatásokat, a részvény-
visszavásárlási műveleteket és a 
hitelintézetek által a részvényeseknek, 
vagy az alapvető tőkeinstrumentumok 
tulajdonosai vagy tagjai számára fizetett 
osztalékokat vagy kamatkifizetéseket, 
amennyiben a felfüggesztés nem jelenti az 
intézmény nemteljesítését. Az ideiglenes 
felfüggesztés 2022. január 1-jén hatályát 
veszti, kivéve, ha a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján megállapítja, hogy a 
Covid19-válság által okozott súlyos 
gazdasági zavar az ideiglenes 
felfüggesztés további 12 hónappal történő 
meghosszabbítását teszi szükségessé.
(1b) Ha egy intézmény elsődleges 
alapvető tőkéje nem csökken olyan 
szintre, ahol már nem teljesül a kombinált 
pufferkövetelmény, és ha az illetékes 
hatóságok arra számítanak, hogy a 
kombinált pufferkövetelmény 2022. 
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január 1-jéig továbbra is teljesül, akkor 
arra nem vonatkoznak a (1a) bekezdésben 
említett felfüggesztések.
(1c) Az (1a) bekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktus elfogadása előtt a 
Bizottság kikéri az Európai 
Rendszerkockázati Testület véleményét. A 
Bizottság az (1a) bekezdésben említett 
végrehajtási aktus elfogadása előtt 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(1d) Az illetékes hatóságok előírják az e 
cikk (1a) bekezdésében említett 
felfüggesztési intézkedések hatálya alá 
tartozó hitelintézetek számára, hogy 
három hónapon belül cselekvési tervet 
nyújtsanak be, amelyben meghatározzák 
az intézmény stabilitásának helyreállítását 
célzó belső intézkedéseket a 2013/36/EU 
irányelv 104. cikkével összhangban. A 
cselekvési tervnek továbbá ütemtervet és 
stratégiát kell tartalmaznia a 2013/36/EU 
irányelv és az e rendelet szerinti 
felügyeleti követelményeknek való 
megfelelés helyreállítására, és meg kell 
határoznia a végrehajtás határidejét. Az 
illetékes hatóságok felülvizsgálják és 
jóváhagyják ezeket a cselekvési terveket.
(1e) A Bizottság felhatalmazást kap az 
e cikk (1a) bekezdésében említett 
végrehajtási aktus elfogadására a 464. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően.
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10.6.2020 A9-0113/2

Módosítás 2
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0113/2020
Jonás Fernández
Az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosítása
(COM(2020)0310)

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – h a pont (új)
575/2013/EU rendelet
473a cikk – 9a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(9a) A Bizottság e rendelet elfogadását 
követő 24 hónapon belül jelentést készít, 
amelyben átfogóan értékeli e cikk 
rendelkezéseit, és adott esetben jogalkotási 
javaslatokat terjeszt elő a várható 
hitelezési veszteségek elismerésére 
vonatkozó átlátható és anticiklikus keret 
létrehozása érdekében.” 
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