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10.6.2020 A9-0113/1

Poprawka 1
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0113/2020
Jonás Fernández
Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 0 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 575/2013
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0) w art. 2 
dodaje się następujące ustępy:
„1a. Bez uszczerbku dla uprawnień i 
procedur określonych w dyrektywie 
2013/36/UE właściwe organy czasowo 
zawieszają wypłaty zmiennych składników 
wynagrodzenia, uznaniowych świadczeń 
emerytalnych, operacji skupu akcji 
własnych oraz wypłat zysków lub odsetek 
przez wszystkie instytucje kredytowe na 
rzecz akcjonariuszy, udziałowców lub 
posiadaczy instrumentów dodatkowych w 
Tier I w przypadku, gdy zakaz taki nie 
stanowi zdarzenia niewykonania 
zobowiązania przez instytucję. Czasowe 
zawieszenie wygasa w dniu 1 stycznia 
2022 r., chyba że Komisja w drodze aktu 
wykonawczego uzna, że poważne 
zakłócenia gospodarcze spowodowane 
kryzysem wywołanym epidemią COVID-
19 wymagają przedłużenia czasowego 
zawieszenia o kolejne 12 miesięcy.
1b. Jeżeli kapitał podstawowy Tier I 
danej instytucji nie zostanie zmniejszony 
do poziomu, na którym wymóg 
połączonego bufora nie jest już spełniony, 
oraz jeżeli właściwe organy spodziewają 
się, że wymóg połączonego bufora będzie 
nadal spełniony do dnia 1 stycznia 2022 
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r., nie podlega on zawieszeniu, o którym 
mowa w ust. 1a.
1c. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego, o którym mowa w ust. 1a, 
Komisja występuje z wnioskiem o wydanie 
opinii przez Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego, o którym mowa w ust. 1a, 
Komisja informuje o tym Parlament 
Europejski i Radę.
1d. Właściwe organy nakładają na 
instytucje kredytowe podlegające środkom 
zawieszającym, o których mowa w ust. 1a 
niniejszego artykułu, wymóg 
przedstawienia w terminie trzech miesięcy 
planu działania określającego środki 
wewnętrzne i mechanizmy mające na celu 
przywrócenie stabilności instytucji 
zgodnie z art. 104 dyrektywy 2013/36/UE. 
Ten plan działania musi również zawierać 
harmonogram i strategię przywrócenia 
zgodności z wymogami nadzorczymi 
zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE i 
niniejszym rozporządzeniem oraz określać 
termin jego wdrożenia. Właściwe organy 
dokonują przeglądu takich planów 
działania i zatwierdzają je.
1e. Uprawnienia do przyjęcia aktu 
wykonawczego, o którym mowa w ust. 1a, 
przyznaje się Komisji stanowiącej zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 464 
ust. 2.”;

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Poprawka 2
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0113/2020
Jonás Fernández
Zmiana rozporządzeń (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19
(COM(2020)0310)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera h a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 575/2013
Artykuł 473 a – ustęp 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) dodaje się ustęp w brzmieniu: 
„9a. W terminie 24 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia 
Komisja wydaje sprawozdanie zawierające 
kompleksową ocenę przepisów niniejszego 
artykułu i przedstawia w stosownych 
przypadkach wnioski ustawodawcze 
mające na celu ustanowienie 
przejrzystych i antycyklicznych ram 
uznawania oczekiwanych strat 
kredytowych.”; 

Or. en


