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Pakeitimas 1
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0113/2020
Jonás Fernández
kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 0 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0) 2 straipsnyje įterpiamos šios dalys: 

„1a. Nepažeidžiant Direktyvoje 
2013/36/ES nustatytų įgaliojimų ir 
procedūrų, kompetentingos institucijos 
laikinai sustabdo kintamosios atlygio 
dalies arba savo nuožiūra sukauptų 
pensijos išmokų mokėjimą, akcijų 
atpirkimo sandorius ir kredito įstaigų 
pelno paskirstymą ar palūkanų mokėjimą 
akcininkams, nariams ar papildomų 1 
lygio priemonių turėtojams, kai 
sustabdymas nėra įstaigos įsipareigojimų 
neįvykdymas. Laikino sustabdymo tvarka 
nustoja galioti 2022 m. sausio 1 d., nebent 
Komisija įgyvendinimo aktu nustatytų, 
kad COVID-19 krizės sukeltiems 
dideliems ekonominiams sunkumams 
įveikti reikalingas papildomas laikino 
sustabdymo tvarkos pratęsimas 
12 mėnesių.
1b. Jei įstaigos bendras 1 lygio 
nuosavas kapitalas nesumažinamas tiek, 
kai jungtinis rezervo reikalavimas 
nebetenkinamas, ir jei kompetentingos 
institucijos mano, kad jungtinis rezervo 
reikalavimas tebebus tenkinamas iki 
2022 m. sausio 1 d., įstaigai 1a dalyje 
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nurodytas sustabdymas netaikomas.
1c. Prieš priimdama 1a dalyje 
nurodytą įgyvendinimo aktą Komisija 
paprašo Europos sisteminės rizikos 
valdybos pateikti nuomonę. Komisija, 
prieš priimdama 1a dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.
1d. Kompetentingos institucijos 
reikalauja, kad kredito įstaigos, kurioms 
taikomos šio straipsnio 1a dalyje 
nurodytos sustabdymo priemonės, per tris 
mėnesius pateiktų veiksmų planą, 
kuriame būtų nurodytos vidaus priemonės 
ir veiksmai, kuriais remiantis būtų galima 
atkurti įstaigos patikimumą pagal 
Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 
nuostatas. Veiksmų plane taip pat 
pateikiamos veiksmų gairės ir strategija, 
kaip atkurti priežiūros reikalavimus pagal 
Direktyvą 2013/36/ES ir šį reglamentą, ir 
nustatomas jo įgyvendinimo terminas. 
Kompetentingos institucijos peržiūri ir 
patvirtina tokius veiksmų planus.
1e. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
464 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
priimti įgyvendinimo aktą, nurodytą šio 
straipsnio 1a dalyje.“;

Or. en
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Pakeitimas 2
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0113/2020
Jonás Fernández
kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876
(COM(2020)0310)

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto h a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 9a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) įterpiama ši dalis: 
„9a. Komisija per 24 mėnesius nuo šio 
reglamento priėmimo priima ataskaitą, 
kurioje išsamiai įvertinamos šio straipsnio 
nuostatos, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, siekdama sukurti skaidrią 
ir anticiklinę tikėtinų kredito nuostolių 
pripažinimo sistemą.“; 

Or. en


