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LV Vienoti daudzveidībā LV

10.6.2020 A9-0113/1

Grozījums Nr. 1
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0113/2020
Jonás Fernández
Priekšlikums, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz 
korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 0. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(0) Regulas 2. pantā 
iekļauj šādus punktus:
“1.a Neskarot Direktīvā 2013/36/ES 
izklāstītās pilnvaras un procedūras, 
kompetentās iestādes uz laiku aptur 
mainīgā atalgojuma, diskrecionāro 
pensiju pabalstu, akciju atpirkšanas 
operāciju un dividenžu izmaksāšanu vai 
procentu maksājumus, ko kredītiestādes 
veic akcionāriem, dalībniekiem vai pirmā 
līmeņa papildu kapitāla instrumentu 
turētājiem, ja šāda apturēšana netiek 
uzskatīta par iestādes saistību neizpildes 
gadījumu. Pagaidu apturēšana ir spēkā 
līdz 2022. gada 1. janvārim, ja vien 
Komisija ar īstenošanas aktu nenosaka, 
ka Covid-19 krīzes izraisīto nopietno 
ekonomikas traucējumu dēļ pagaidu 
apturēšana ir jāpagarina vēl par 12 
mēnešiem.
1.b Ja iestādes pirmā līmeņa pamata 
kapitāls netiek samazināts līdz līmenim, 
kurā apvienoto rezervju prasība vairs nav 
izpildīta, un ja kompetentās iestādes 
sagaida, ka apvienoto rezervju prasība 
tiks izpildīta līdz 2022. gada 1. janvārim, 
1.a punktā minētā apturēšana uz to 
neattiecas.
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1.c Pirms 1.a punktā minētā 
īstenošanas akta pieņemšanas Komisija 
prasa Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai 
sniegt atzinumu. Pirms 1.a punktā minētā 
īstenošanas akta pieņemšanas Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.
1.d Kompetentās iestādes pieprasa 
kredītiestādēm, uz kurām attiecas šā 
panta 1.a punktā minētie apturēšanas 
pasākumi, trīs mēnešu laikā iesniegt 
rīcības plānu, kurā izklāstīti iekšējie 
pasākumi un izraisītājnotikumi iestādes 
stabilitātes atjaunošanai saskaņā ar 
Direktīvas 2013/36/ES 104. pantu. Rīcības 
plāns paredz arī ceļvedi un stratēģiju tam, 
kā atjaunot atbilstību uzraudzības 
prasībām saskaņā ar Direktīvu 
2013/36/ES un šo regulu, un nosaka tā 
īstenošanas termiņu. Kompetentās 
iestādes izskata un apstiprina šādus 
rīcības plānus.
1.e Komisijai saskaņā ar 464. panta 2. 
punktā minēto procedūru tiek piešķirtas 
pilnvaras pieņemt šā panta 1.a punktā 
minēto īstenošanas aktu.”

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Grozījums Nr. 2
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0113/2020
Jonás Fernández
Priekšlikums, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz 
korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0310)

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 9.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) iekļauj šādu punktu: 
“9.a Komisija 24 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas sagatavo ziņojumu, 
kurā vispusīgi izvērtēti šā panta 
noteikumi, un attiecīgā gadījumā iesniedz 
tiesību aktu priekšlikumus, lai izveidotu 
pārredzamu un pretciklisku satvaru 
paredzamo kredītzaudējumu atzīšanai.” 

Or. en


