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10.6.2020 A9-0113/1

Ändringsförslag 1
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0113/2020
Jonás Fernández
Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot 
bakgrund av covid-19-pandemin
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 0 (nytt)
Förordning (EU) nr 575/2013
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(0) I artikel 2 
ska följande punkter ska införas:
”1a. Utan att det påverkar de 
befogenheter och förfaranden som 
fastställs i direktiv 2013/36/EU ska de 
behöriga myndigheterna tillfälligt 
upphäva rörliga ersättningar, 
diskretionära pensionsförmåner, återköp 
av aktier och utdelningar eller 
räntebetalningar från alla kreditinstitut 
till aktieägare, medlemmar eller 
innehavare av 
primärkapitaltillskottsinstrument, om 
förbudet inte innebär en 
fallissemangshändelse för institutet. Det 
tillfälliga upphävandet ska upphöra att 
gälla den 1 januari 2022, såvida inte 
kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställer att den 
allvarliga ekonomiska störningen till följd 
av covid-19-krisen kräver en ytterligare 
förlängning med 12 månader av det 
tillfälliga upphävandet.
1b. Om ett instituts kärnprimärkapital 
inte sjunker till en nivå där det 
kombinerade buffertkravet inte längre 
uppfylls och om de behöriga 
myndigheterna förväntar sig att det 
kombinerade buffertkravet fortsätter att 
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uppfyllas fram till och med den 1 januari 
2022 ska det inte omfattas av de 
upphävanden som avses i punkt 1a.
1c. Innan kommissionen antar den 
genomförandeakt som avses i punkt 1a 
ska den begära ett yttrande från 
Europeiska systemrisknämnden. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet innan den 
genomförandeakt som avses i punkt 1a 
antas.
1d. Behöriga myndigheter ska kräva 
att de kreditinstitut som omfattas av de 
upphävandeåtgärder som avses i punkt 1a 
i denna artikel inom tre månader ska 
lägga fram en handlingsplan med 
angivande av interna åtgärder och 
utlösande faktorer för att återställa 
institutets sundhet i enlighet med artikel 
104 i direktiv 2013/36/EU. 
Handlingsplanen ska också innehålla en 
färdplan och en strategi för att återställa 
efterlevnaden av tillsynskraven enligt 
direktiv 2013/36/EU och denna 
förordning och fastställa en tidsfrist för 
dess genomförande. De behöriga 
myndigheterna ska granska och 
godkänna sådana handlingsplaner.
1e. Befogenheten att anta en 
genomförandeakt enligt punkt 1a i denna 
artikel delegeras till kommissionen, som 
ska agera i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 464.2.”

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Ändringsförslag 2
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0113/2020
Jonás Fernández
Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot 
bakgrund av covid-19-pandemin
(COM(2020)0310)

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led ha (nytt)
Förordning (EU) nr 575/2013
Artikel 473a – punkt 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Följande punkt ska införas: 
”9a. Kommissionen ska inom 24 
månader efter antagandet av denna 
förordning utfärda en rapport med en 
uttömmande bedömning av 
bestämmelserna i denna artikel och i 
förekommande fall lägga fram 
lagstiftningsförslag i syfte att fastställa en 
transparent och kontracyklisk ram för 
redovisning av förväntade 
kreditförluster.” 

Or. en


