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Pozměňovací návrh 20
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Parlament v souladu s těmito 
opatřeními vyzývá Komisi, Evropskou 
centrální banku a Evropský orgán pro 
bankovnictví, aby spolupracovaly s cílem 
zajistit, aby úvěrové instituce dočasně 
pozastavily rozdělování dividend alespoň 
do 31. března 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Záruky poskytnuté v souvislosti s 
pandemií COVID-19 vládami členských 
států nebo jinými veřejnými subjekty, které 
jsou způsobilé jako poskytovatelé zajištění 
úvěrového rizika podle pravidel pro 
snižování úvěrového rizika stanovených v 
kapitole 4 části 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, jsou srovnatelné z hlediska 
jejich účinků zmírňování rizik se zárukami 
poskytovanými státními vývozními 
úvěrovými agenturami uvedenými v článku 
47c nařízení (EU) č. 575/2013. Je proto 
oprávněné sladit požadavky na minimální 
krytí pro nevýkonné expozice, na něž se 
vztahují záruky poskytnuté vládami 
členských států nebo jinými veřejnými 
subjekty, s odpovídajícími požadavky na 
nevýkonné expozice, které využívají 
záruky poskytované státními vývozními 
úvěrovými agenturami. Proto by se se 
zárukami a protizárukami udělovanými v 

(7) Záruky poskytnuté v souvislosti s 
pandemií COVID-19 vládami členských 
států nebo jinými veřejnými subjekty, které 
jsou způsobilé jako poskytovatelé zajištění 
úvěrového rizika podle pravidel pro 
snižování úvěrového rizika stanovených v 
kapitole 4 části 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, jsou srovnatelné z hlediska 
jejich účinků zmírňování rizik se zárukami 
poskytovanými státními vývozními 
úvěrovými agenturami uvedenými v článku 
47c nařízení (EU) č. 575/2013. Je proto 
oprávněné sladit požadavky na minimální 
krytí pro nevýkonné expozice, na něž se 
vztahují záruky poskytnuté vládami 
členských států nebo jinými veřejnými 
subjekty, s odpovídajícími požadavky na 
nevýkonné expozice, které využívají 
záruky trvale poskytované státními 
vývozními úvěrovými agenturami.
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souvislosti s pandemií COVID-19 v 
souladu s pravidly státní podpory mělo 
zacházet stejně jako se zárukami 
poskytovanými státními vývozními 
úvěrovými agenturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Hospodářská krize v důsledku 
pandemie COVID-19 vyžaduje rozsáhlé 
veřejné financování, aby se omezil 
hospodářský pokles. Vzhledem k 
výraznému snížení fiskálních příjmů a 
očekávaným rozpočtovým schodkům se 
musí vlády při financování mimořádných 
opatření spoléhat na vydávání státních 
dluhopisů. V případě členských států 
mimo eurozónu může být obtížné a v 
některých případech nemožné zajistit 
veškeré potřebné nouzové financování 
pouze ve vnitrostátní měně a zároveň se 
spoléhat především na místní trhy, které 
jsou omezené co do velikosti a likvidity, 
zejména za současné mimořádné situace. 
Financování vydáváním vládních 
dluhopisů v měně jiného členského státu, 
a zejména v eurech, může být nezbytné k 
podpoře opatření k boji proti důsledkům 
pandemie COVID-19. Je proto nezbytné 
prodloužit a znovu zavést přechodná 
opatření pro expozice vůči ústředním 
vládám a centrálním bankám 
denominované v měně jiného členského 
státu, a to jak s ohledem na rizikové váhy 
přidělené těmto expozicím, tak s ohledem 
na uplatňování pravidel týkajících se 
velkých expozic při současném zaručení 
uplatňování pravidel pro snižování 
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úvěrového rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Vysoká míra volatility trhu, která 
byla zaznamenána od rozšíření pandemie 
COVID-19, má značný dopad na 
kvantitativní multiplikátor tržního rizika, 
který je součástí interních modelů bank. 
Banky jsou povinny své interní modely 
denně zpětně testovat, aby posoudily, zda 
jejich interní modely vytvářejí dostatečné 
kapitálové požadavky k absorpci ztrát z 
obchodování. Nesplnění požadavku 
zpětného testování nebo překročení 
během určitého počtu dnů vede k 
automatickým sankcím, které se uplatní 
na interní modely tržního rizika. 
Požadavek zpětného testování je proto 
velmi procyklický v období extrémní 
volatility, jako je to, kterému v současnosti 
čelíme. Aby se zmírnily negativní dopady 
tohoto požadavku, měla by být v 
pravidlech umožněna další flexibilita, aby 
orgány dohledu mohly dočasně ignorovat 
pravidla pro překročení, která slouží jako 
pojistka.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Rovněž je pozorován mimořádný 
dopad pandemie COVID-19 na extrémní 
míru volatility na finančních trzích. Dnes 
jsme svědky toho, jak volatilita a nejistota 
vedou ke zvýšení výnosů veřejného dluhu, 
což zase vede k nerealizovaným ztrátám z 
expozic bank vůči veřejnému dluhu. Aby 
se zmírnil významný negativní dopad 
volatility trhů na kapitál bank stanovený 
právními předpisy, a tedy na schopnost 
institucí půjčovat klientům, měl by být 
znovu v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 zaveden dočasný obezřetnostní 
filtr týkající se expozic vůči ústředním 
vládám.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souvislosti s pandemií COVID-
19 vyšlo najevo, že možnost dočasně 
vyloučit některé expozice vůči centrálním 
bankám z výpočtu celkové míry expozic 
instituce, jak stanoví článek 429a nařízení 
(EU) č. 575/2013 ve znění nařízení (EU) 
2019/876, by mohla mít v průběhu krizové 
situace zásadní význam. Zdá se však, že 
účinnosti tohoto opatření brání snížená 
flexibilita vyplývající z kompenzačního 
mechanismu, který je spojen s takovými 
dočasnými vyloučeními, která by 
omezovala schopnost institucí v krizové 
situaci zvýšit expozice vůči centrálním 
bankám. To by v konečném důsledku 
mohlo instituci nutit ke snižování objemu 
úvěrů poskytovaných domácnostem a 

vypouští se
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podnikům. Aby se zabránilo nežádoucím 
důsledkům souvisejícím s kompenzačním 
mechanismem a aby se zajistila účinnost 
tohoto vyloučení s ohledem na možné 
budoucí otřesy a krize, měl by být 
kompenzační mechanismus změněn před 
tím, než se požadavek na pákový poměr 
stanovený v čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013 stane v souladu s 
právem Unie dne 28. června 2021 
použitelným. Dokud nebudou změněná 
ustanovení týkající se výpočtu pákového 
poměru zavedená nařízením (EU) 
2019/876 použitelná, měl by se článek 
429a nadále používat tak, jak byl zaveden 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2015/6218.
__________________
18 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, 
kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 
17.1.2015, s. 37).

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k mimořádným mírám 
volatility na finančních trzích od rozšíření 
pandemie COVID-19 se zvýšil 
kvantitativní multiplikátor tržního rizika, 
k čemuž může dojít v případě, kdy 
volatilita trhu překročí úrovně 
předpokládané interním modelem 
instituce. Ačkoliv Basilejský výbor pro 
bankovní dohled nabízí právní možnost 
zahladit tyto jednorázové události v 
modelech tržního rizika, toto ustanovení 
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není plně k dispozici v nařízení (EU) č. 
575/2013. Proto by měl být zaveden 
omezený manévrovací prostor pro 
příslušné orgány, aby se vyloučila 
překročení, k nimž nedošlo v důsledku 
nedostatků v interních modelech a které 
nastaly v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2021. Vzhledem k tomu, že tato 
diskreční pravomoc v oblasti dohledu 
může být odůvodněná i v budoucích 
dobách mimořádné volatility trhu, měla 
by Komise toto ustanovení přezkoumat s 
cílem zajistit v rámci přezkumu nařízení 
(EU) č. 575/2013 jeho trvalou povahu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nedávným mimořádným mírám volatility na finančních trzích je odůvodněný 
omezený manévrovací prostor pro příslušné orgány za účelem omezení kvantitativního 
multiplikátoru tržního rizika – v souladu se stanoviskem ECB ze dne 20. května 2020. 
Vzhledem k tomu, že tato diskreční pravomoc v oblasti dohledu může být odůvodněná i v 
budoucích dobách mimořádné volatility trhu, měla by Komise toto ustanovení přezkoumat s 
cílem zajistit v rámci nadcházejícího přezkumu nařízení (EU) č. 575/2013 jeho trvalou 
povahu. Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve světle autorova pozměňovacího návrhu 
k článku 366.

Pozměňovací návrh 27
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na očekávané úvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na i) očekávané úvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání, v případě aktiv v naběhlé hodnotě; 
a na ii) čisté nerealizované ztráty z aktiv 
oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
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zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

výsledku. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 
zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na očekávané úvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 
zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na i) očekávanéúvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání, v případě aktiv v naběhlé hodnotě; 
a na ii) čisté nerealizované ztráty z aktiv 
oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 
zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na očekávané úvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 
zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

(10) Použití IFRS 9 během 
hospodářského útlumu způsobeného 
pandemií COVID-19 může vést k náhlému 
významnému zvýšení opravných položek 
na i) očekávanéúvěrové ztráty, protože u 
řady expozic bude možná nutné započítat 
očekávané ztráty během celé doby jejich 
trvání, v případě aktiv v naběhlé hodnotě; 
a na ii) čisté nerealizované ztráty z aktiv 
oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku. Dne 3. dubna 2020 se Basilejský 
výbor pro bankovní dohled dohodl, že 
umožní větší flexibilitu při provádění 
přechodných opatření, kterými se postupně 
zavádí dopad IFRS 9. Aby se omezila 
případná volatilita regulatorního kapitálu, k 
níž může dojít, pokud by krize COVID-19 
vedla k výraznému zvýšení opravných 
položek na očekávané úvěrové ztráty, je 
nezbytné prodloužit platnost přechodných 
opatření i v právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
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klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv v rámci 
IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. Aby se 
však zabránilo postihování těchto institucí 
s pozitivní dynamickou složkou v období 
2018–2019, mělo by jim být umožněno 
nahradit referenční datum roku 2020 
datem roku 2018 v případě, že součet 
očekávaných úvěrových ztrát je k tomuto 
datu nižší. To by přineslo další zmírnění 
dopadu krize COVID-19 na možný nárůst 
potřeb institucí v oblasti tvorby rezerv v 
rámci IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty a na čisté nerealizované ztráty z 
aktiv oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty a na čisté 
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COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv v rámci 
IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

nerealizované ztráty z aktiv oceněných 
reálnou hodnotou prostřednictvím 
ostatního úplného výsledku, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv a 
nerealizovaných ztrát v rámci IFRS 9 a 
zároveň by byla zachována přechodná 
opatření pro částky očekávaných 
úvěrových ztrát stanovené před pandemií 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv v rámci 
IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty a na čisté nerealizované ztráty z 
aktiv oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty a na čisté 
nerealizované ztráty z aktiv oceněných 
reálnou hodnotou prostřednictvím 
ostatního úplného výsledku, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv a 
nerealizovaných ztrát v rámci IFRS 9 a 
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zároveň by byla zachována přechodná 
opatření pro částky očekávaných 
úvěrových ztrát stanovené před pandemií 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv v rámci 
IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty a na čisté nerealizované ztráty z 
aktiv oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty a na čisté 
nerealizované ztráty z aktiv oceněných 
reálnou hodnotou prostřednictvím 
ostatního úplného výsledku, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv a 
nerealizovaných ztrát v rámci IFRS 9 a 
zároveň by byla zachována přechodná 
opatření pro částky očekávaných 
úvěrových ztrát stanovené před pandemií 
COVID-19.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost v plném rozsahu zpětně 
zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 
1 jakékoli zvýšení opravných položek na 
očekávané úvěrové ztráty, které v letech 
2020 a 2021 uznají za svá finanční aktiva, 
jež nejsou úvěrově znehodnocena. To by 
přineslo další zmírnění dopadu krize 
COVID-19 na možný nárůst potřeb 
institucí v oblasti tvorby rezerv v rámci 
IFRS 9 a zároveň by byla zachována 
přechodná opatření pro částky 
očekávaných úvěrových ztrát stanovené 
před pandemií COVID-19.

(11) Aby se zmírnily potenciální 
dopady, které může mít náhlý nárůst 
opravných položek na očekávané úvěrové 
ztráty na schopnost institucí poskytovat 
klientům úvěry v době, kdy je to nejvíce 
zapotřebí, měla by přechodná opatření být 
prodloužena o dva roky a instituce by měly 
mít možnost částečně zpětně zahrnout do 
svého kmenového kapitálu tier 1 jakékoli 
zvýšení opravných položek na očekávané 
úvěrové ztráty, které v letech 2020 a 2021 
uznají za svá finanční aktiva, jež nejsou 
úvěrově znehodnocena. To by přineslo 
další zmírnění dopadu krize COVID-19 na 
možný nárůst potřeb institucí v oblasti 
tvorby rezerv v rámci IFRS 9 a zároveň by 
byla zachována přechodná opatření pro 
částky očekávaných úvěrových ztrát 
stanovené před pandemií COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pandemie COVID-19 rovněž vedla 
k významným omezením pro banky, 
pokud jde o nakládání s úvěry v selhání, a 
to jak s novými úvěry, tak se stávajícími. 
Očekává se, že banky budou v průběhu 
roku 2020 nadále snižovat stávající objem 
úvěrů v selhání. Za současných okolností 
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je však mimořádně obtížné dodržet míru 
celkového snížení úvěrů v selhání 
pozorovanou v posledních letech, neboť 
trhy s úvěry v selhání jsou uzavřeny a 
soudní řízení jsou v několika členských 
státech výrazně prodlužována nebo 
pozastavena. To bude mít jistě negativní 
dopad na míru ozdravení bank a dobu 
ozdravování. V této souvislosti se 
předpokládá dočasné zmrazení 
harmonogramu bank týkajícího se úvěrů 
v selhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V březnu 2020 skupina guvernérů 
centrálních bank a vedoucích orgánů 
dohledu (GHOS) zrevidovala 
harmonogram provádění konečných prvků 
basilejského rámce. Ačkoli většina 
konečných prvků musí být ještě provedena 
v právu Unie, požadavek kapitálové 
rezervy k pákovému poměru pro globální 
systémově významné instituce již byl 
proveden prostřednictvím změn, které 
přineslo nařízení (EU) 2019/876. Proto by 
datum použitelnosti požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru mělo být 
odloženo o jeden rok na 1. leden 2023, jak 
bylo dohodnuto na mezinárodní úrovni. 
Datum použitelnosti stanovené v nařízení 
(EU) 2019/876 by mělo být odpovídajícím 
způsobem revidováno, aby byly zajištěny 
rovné podmínky na mezinárodní úrovni pro 
instituce usazené v Unii a působící mimo 
Unii. Vzhledem k odložení použitelnosti 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému 
poměru by v průběhu doby odkladu 
nemělo žádné důsledky nesplnění 

(13) V březnu 2020 skupina guvernérů 
centrálních bank a vedoucích orgánů 
dohledu (GHOS) zrevidovala 
harmonogram provádění konečných prvků 
basilejského rámce. Ačkoli většina 
konečných prvků musí být ještě provedena 
v právu Unie, požadavek kapitálové 
rezervy k pákovému poměru pro globální 
systémově významné instituce již byl 
proveden prostřednictvím změn, které 
přineslo nařízení (EU) 2019/876. Datum 
použitelnosti stanovené v nařízení (EU) 
2019/876 by mělo být odpovídajícím 
způsobem revidováno, aby byly zajištěny 
rovné podmínky na mezinárodní úrovni pro 
instituce usazené v Unii a působící mimo 
Unii.
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uvedeného požadavku, jak stanoví článek 
141c směrnice 2013/36/EU, a neuplatnilo 
by se žádné související omezení týkající se 
rozdělování výnosů stanovené v článku 
141b uvedené směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na zvláštní záruky 
spojené s úvěry, které úvěrové instituce 
poskytují důchodcům nebo zaměstnancům 
se smlouvou na dobu neurčitou proti 
bezpodmínečnému převodu části důchodu 
nebo platu dlužníka na uvedenou 
úvěrovou instituci, byl článek 123 
nařízení (EU) č. 575/2013 změněn 
nařízením (EU) 2019/876 s cílem umožnit 
příznivější zacházení s těmito úvěry. 
Uplatňování tohoto zacházení v 
souvislosti s pandemií COVID-19 by 
motivovalo instituce k tomu, aby zvýšily 
poskytování úvěrů zaměstnancům a 
důchodcům. Je proto nezbytné posunout 
datum použitelnosti uvedeného 
ustanovení tak, aby jej instituce mohly 
využívat již během pandemie COVID-19.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ustanovení o úpravě rizikově 
vážených expozic vůči malým a středním 
podnikům, u nichž nedošlo k selhání, 
stanovená v článku 501 nařízení (EU) č. 
575/2013 (podpůrný koeficient pro malé a 
střední podniky) byla pozměněna 
nařízením (EU) 2019/876. Uvedené 
nařízení rovněž zavedlo v článku 501a 
nařízení (EU) č. 575/2013 novou úpravu 
kapitálových požadavků k úvěrovému 
riziku pro expozice vůči subjektům, které 
provozují nebo financují fyzické struktury 
nebo zařízení, systémy a sítě, které 
poskytují nebo podporují základní veřejné 
služby (podpůrné koeficienty pro 
infrastrukturu). Vzhledem k tomu, že 
uvedené podpůrné koeficienty umožňují 
příznivější zacházení s některými 
expozicemi vůči malým a středním 
podnikům a infrastruktuře, jejich použití 
v souvislosti s pandemií COVID-19 by 
motivovalo instituce k tomu, aby těmto 
subjektům poskytly více tolik potřebných 
úvěrů. Je proto nezbytné posunout datum 
použitelnosti uvedených dvou podpůrných 
koeficientů tak, aby jej instituce mohly 
využívat již během pandemie COVID-19.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Obezřetnostní zacházení s 
některými aktivy v podobě softwaru bylo 
pozměněno nařízením (EU) 2019/876 s 
cílem dále podpořit přechod k více 
digitalizovanému bankovnímu sektoru. V 
souvislosti se zrychleným využíváním 

vypouští se
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digitálních služeb v důsledků veřejných 
opatření přijatých za účelem řešení 
pandemie COVID-19 by se tyto změny 
měly uplatnit předčasně.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Obezřetnostní zacházení s 
některými aktivy v podobě softwaru bylo 
pozměněno nařízením (EU) 2019/876 s 
cílem dále podpořit přechod k více 
digitalizovanému bankovnímu sektoru. V 
souvislosti se zrychleným využíváním 
digitálních služeb v důsledků veřejných 
opatření přijatých za účelem řešení 
pandemie COVID-19 by se tyto změny 
měly uplatnit předčasně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby mimořádná podpůrná opatření 
přijatá za účelem zmírnění dopadu 
pandemie COVID-19 byla v plném rozsahu 
účinná, pokud jde o udržení odolnosti 
bankovního sektoru a poskytnutí pobídky 
institucím k tomu, aby nadále poskytovaly 
úvěry, je nezbytné, aby se zmírňující 

(18) Aby mimořádná podpůrná opatření 
přijatá za účelem zmírnění dopadu 
pandemie COVID-19 byla v plném rozsahu 
účinná, pokud jde o udržení odolnosti 
bankovního sektoru a poskytnutí pobídky 
institucím k tomu, aby nadále poskytovaly 
úvěry, je nezbytné, aby se zmírňující 
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účinek uvedených opatření okamžitě 
projevil ve způsobu, jakým jsou stanoveny 
požadavky na regulatorní kapitál. S 
ohledem na naléhavost uvedených úprav 
obezřetnostního rámce by toto nařízení 
mělo vstoupit v platnost prvním dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

účinek uvedených opatření okamžitě 
projevil ve způsobu, jakým jsou stanoveny 
požadavky na regulatorní kapitál. Dopad 
těchto zmírňujících opatření by měl být 
výslovně zohledněn v rámci procesu 
dohledu a hodnocení uvedeného v článku 
97 směrnice 2013/36/EU. Kromě toho by 
za účelem provádění opatření na zajištění 
kapitálové rezervy měly být příslušné 
orgány zmocněny k uplatňování 
dočasného pozastavení pohyblivých složek 
odměny, zvláštních penzijních výhod, 
zpětného odkupu akcií a rozdělení výnosů 
nebo úrokových plateb úvěrovými 
institucemi akcionářům, společníkům 
nebo držitelům nástrojů zahrnovaných do 
vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků 
dané instituce a pokud Komise v 
prováděcím aktu stanoví, že jednotný trh 
čelí závažnému hospodářskému narušení. 
Za těchto okolností by příslušné orgány 
měly požadovat, aby úvěrové instituce do 
tří měsíců předložily akční plán, v němž 
stanoví interní opatření k obnovení 
finančního zdraví instituce. Akční plán by 
měl poskytnout plán a strategii pro 
obnovení souladu s požadavky dohledu 
podle směrnice 2013/36/EU a nařízení 
(EU) č. 575/2013 a stanovit lhůtu pro jeho 
provedení. Příslušné orgány by měly tyto 
akční plány přezkoumat a schválit. S 
ohledem na naléhavost uvedených úprav 
obezřetnostního rámce by toto nařízení 
mělo vstoupit v platnost prvním dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby mimořádná podpůrná opatření 
přijatá za účelem zmírnění dopadu 
pandemie COVID-19 byla v plném rozsahu 
účinná, pokud jde o udržení odolnosti 
bankovního sektoru a poskytnutí pobídky 
institucím k tomu, aby nadále poskytovaly 
úvěry, je nezbytné, aby se zmírňující 
účinek uvedených opatření okamžitě 
projevil ve způsobu, jakým jsou stanoveny 
požadavky na regulatorní kapitál. S 
ohledem na naléhavost uvedených úprav 
obezřetnostního rámce by toto nařízení 
mělo vstoupit v platnost prvním dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

(18) Aby mimořádná podpůrná opatření 
přijatá za účelem zmírnění dopadu 
pandemie COVID-19 byla v plném rozsahu 
účinná, pokud jde o udržení odolnosti 
bankovního sektoru a poskytnutí pobídky 
institucím k tomu, aby nadále poskytovaly 
úvěry, je nezbytné, aby se zmírňující 
účinek uvedených opatření okamžitě 
projevil ve způsobu, jakým jsou stanoveny 
požadavky na regulatorní kapitál. 
Institucím, které využívají jakéhokoliv 
zmírňujícího opatření a opatření na 
zajištění kapitálové rezervy, by však 
nemělo být povoleno rozdělovat výnosy 
akcionářům (dividendy, zpětný odkup, 
kupóny AT1) a zvláštní platby 
zaměstnancům (bonusy). S ohledem na 
naléhavost uvedených úprav 
obezřetnostního rámce by toto nařízení 
mělo vstoupit v platnost prvním dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 2 – odst. 1a až 1e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) Článek 2 se mění takto:
a) Vkládají se následující odstavce 1a 
až 1e:
1a. Aniž jsou dotčeny pravomoci a 
postupy stanovené ve směrnici 
2013/36/EU, mají příslušné orgány 
pravomoc dočasně pozastavit pohyblivé 
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složky odměny nebo zvláštní penzijní 
výhody, operace zpětného odkupu akcií a 
rozdělení výnosů nebo platby úroků ze 
strany všech úvěrových institucí 
akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud 
tento zákaz nepředstavuje nesplnění 
závazků dané instituce.
1b. Pokud instituce splňuje požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv, 
nevztahuje se na ni pozastavení uvedená v 
odstavci 1a, pokud není kmenový kapitál 
tier 1 snížen na úroveň, kdy by požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv již 
nebyl splněn.
1c. Tyto dočasné pozastavovací 
pravomoci se použijí na úvěrové instituce, 
kdykoli Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu stanoví, že jednotný trh 
je postižen vážným hospodářským 
narušením. Komise rovněž určí, že 
jednotný trh je postižen vážným 
hospodářským narušením, pokud Rada 
přijala rozhodnutí, kterým se stanoví 
mimořádná situace, která může vážně 
ohrozit řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Unii podle článku 
18 nařízení (EU) č. 1093/2010. Prováděcí 
akt stanoví délku těchto dočasných 
pozastavení, která nesmí překročit 12 
měsíců, ledaže závažná hospodářská 
porucha trvá déle než 12 měsíců, přičemž 
v takovém případě Komise prodlouží délku 
dočasných pozastavení.
1d. Komise jedná na základě 
formálního stanoviska vydaného 
Evropskou radou pro systémová rizika, v 
němž se uvádí, že finanční trhy Unie čelí 
systémovému riziku, které odůvodňuje 
mimořádná opatření podle tohoto článku. 
Komise předem informuje Evropský 
parlament a Radu o svém záměru 
přijmout prováděcí akt uvedený v odstavci 
1b. Kdykoli Komise rozhodne, že na 
jednotném trhu došlo k závažnému 
hospodářskému narušení, příslušné 
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orgány uloží dané úvěrové instituci 
povinnost, aby do tří měsíců předložila 
akční plán, který stanoví interní opatření 
a povede k obnovení finančního zdraví 
instituce v souladu s ustanoveními článku 
104 směrnice 2013/36/EU. Akční plán 
rovněž stanoví plán a strategii pro 
obnovení souladu s požadavky dohledu 
podle směrnice 2013/36/EU a s tímto 
nařízením a stanoví lhůtu pro provedení. 
Příslušné orgány tyto akční plány 
přezkoumají a schválí.
1e. Pravomoc přijmout prováděcí akt 
podle odstavce 1c je přenesena na Komisi, 
která jedná v souladu s postupem podle čl. 
464 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 36 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 36 se za první 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní: 
„Orgán EBA by měl vyvinout veškeré 
úsilí, aby v této lhůtě naplnil svůj mandát, 
a měl by každé zpoždění odůvodnit 
Evropskému parlamentu. Orgán EBA 
zajistí, aby kalibrace a metodiky 
předpokládané v návrzích regulačních 
technických norem neohrožovaly cíl 
uvedený v odstavci 1 tohoto článku, jenž 
se týká smysluplné úrovně osvobození od 
odpočtů obezřetně oceněných aktiv v 
podobě softwaru.“

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyzývá k větší naléhavosti a transparentnosti procesu přípravy 
návrhů regulačních technických norem, které byly stanoveny nařízením o kapitálových 
požadavcích II. Cílem je zajistit, aby tento důležitý mandát nebyl nepřiměřeně odložen. Cílem 
tohoto pozměňovacího návrhu je rovněž zabránit tomu, aby konzervativní kalibrace návrhů 
regulačních technických norem na technické úrovni ohrozila politickou dohodu a cíl změny 
nařízení o kapitálových požadavcích II.

Pozměňovací návrh 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 47c – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 47c se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„3a. Odchylně od odstavců 2 a 3 se v 
případě, že je expozice klasifikována jako 
nevýkonná k poslednímu dni roku 2021, 
použijí příslušné koeficienty tak, že se ke 
dni uvedenému v tomto odstavci připočte 
24 měsíců.“

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 47c – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 47c se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„3a. Odchylně od odstavců 2 a 3 se v 
případě, že je expozice klasifikována jako 
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nevýkonná k poslednímu dni roku 2023, 
použijí příslušné koeficienty tak, že se ke 
dni uvedenému v tomto odstavci připočte 
24 měsíců.“

Or. en

Pozměňovací návrh 47
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 47c – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 47c se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„4a. Odchylně od odstavce 3 se na část 
nevýkonných expozic zaručených 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v čl. 
201 odst. 1 písm. a) až e) rovněž použijí 
tato ustanovení:
a) 0 pro zajištěnou část nevýkonné 
expozice, která se použije v období mezi 
prvním a sedmým rokem po klasifikaci 
expozice jako nevýkonné, a
b) 1 pro zajištěnou část nevýkonné 
expozice, který se použije od prvního dne 
osmého roku po klasifikaci expozice jako 
nevýkonné.“

Or. en

Odůvodnění

Vkládáme toto ustanovení do stálého nařízení o kapitálových požadavcích, jinak bude 
nařízení o kapitálových požadavcích i nadále nekonzistentní. Odůvodnění (bod odůvodnění 7) 
pro rozšíření tohoto příznivého zacházení na záruky týkající se COVID-19 se totiž vztahuje 
také na jiné záruky poskytnuté stejnými způsobilými poskytovateli úvěrového zajištění. 
Vzhledem k tomu, že exportní úvěrové agentury vydávají záruky jménem vnitrostátních vlád, 
měly by záruky vydané přímo vnitrostátními vládami mít prospěch ze stejného zacházení.
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Pozměňovací návrh 48
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 114 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 114 se zrušuje odstavec 
6.

Or. en

Odůvodnění

Technické sladění týkající se prodloužení stávajících přechodných ustanovení ohledně 
zacházení s expozicemi vůči ústředním vládám a centrálním bankám členských států, které 
jsou denominovány a financovány v domácí měně jiného členského státu kvůli pandemii 
COVID-19.

Pozměňovací návrh 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 114 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 114 se odstavec 6 
nahrazuje tímto:

„6. Pro expozice uvedené v čl. 495 odst. 2: „6. Pro expozice uvedené v čl. 495 odst. 2:

a) v roce 2018 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s odstavcem 2;

a) v roce 2023 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s odstavcem 2;

b) v roce 2019 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s odstavcem 2;

b) v roce 2024 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s odstavcem 2;

c) v roce 2020 a v následujících letech činí c) v roce 2025 a v následujících letech činí 
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riziková váha, která se použije na hodnoty 
expozic, 100 % rizikové váhy přidělené 
těmto expozicím v souladu s odstavcem 2.“

riziková váha, která se použije na hodnoty 
expozic, 100 % rizikové váhy přidělené 
těmto expozicím v souladu s odstavcem 2.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit přechodná období, která byla původně poskytnuta pro expozice vůči 
ústředním vládám a centrálním bankám denominovaným v měně jiného členského státu, a to 
jak s ohledem na rizikové váhy přidělené těmto expozicím, tak s ohledem na uplatňování 
pravidel velkých expozic.

Pozměňovací návrh 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 150 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Původní znění Pozměňovací návrh

-1a) V čl. 150 odst. 1 písm. d) se bod ii) 
nahrazuje tímto:

„ii) expozicím vůči ústřední vládě a 
centrální bance je podle čl. 114 odst. 2 
nebo 4 nebo podle čl. 495 odst. 2 přidělena 
riziková váha 0 %;“

„ii) expozicím vůči ústřední vládě a 
centrální bance je podle čl. 114 odst. 2 
nebo 4 přidělena riziková váha 0 %;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Odůvodnění

Technické sladění týkající se prodloužení stávajících přechodných ustanovení ohledně 
zacházení s expozicemi vůči ústředním vládám a centrálním bankám členských států, které 
jsou denominovány a financovány v domácí měně jiného členského státu kvůli pandemii 
COVID-19.
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Pozměňovací návrh 51
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 366 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 366 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Za nejnaléhavějších okolností mohou 
příslušné orgány vyloučit překročení jak v 
rámci hypotetických, tak skutečných 
změn, pokud tato překročení nevyplývají z 
nedostatků interního modelu a ke kterým 
došlo v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2021 při výpočtu plus faktoru 
uvedeného v odstavci 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 366 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 366 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Příslušné orgány mohou v jednotlivých 
případech vyloučit překročení, která 
nevyplývají z nedostatků interního modelu 
a ke kterým došlo při výpočtu plus faktoru 
uvedeného v čl. 366 odst. 3.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 366 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 366 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
Příslušné orgány mohou v jednotlivých 
případech vyloučit překročení, která 
nevyplývají z nedostatků interního modelu 
a ke kterým došlo v období od 1. ledna 
2020 do 31. prosince 2021, při výpočtu 
plus faktoru uvedeného v odstavci 3 
tohoto článku.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nedávným mimořádným mírám volatility na finančních trzích došlo ke zvýšení 
kvantitativního multiplikátoru, k čemuž může dojít, pokud volatilita trhu překročila úrovně 
předpokládané interním modelem banky. Basilejský výbor pro bankovní dohled nabízí 
možnost takové jednorázové události zahladit, avšak toto ustanovení není v našem rámci plně 
dostupné. Proto je odůvodněný omezený manévrovací prostor pro příslušné orgány, aby 
vylučovaly překročení – v souladu se stanoviskem ECB ze dne 20. května 2020. To je třeba 
chápat ve světle autorova pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 8a.

Pozměňovací návrh 54
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 366 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 366 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Příslušné orgány mohou v jednotlivých 
případech vyloučit překročení, která 
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nevyplývají z nedostatků interního modelu 
a ke kterým došlo při výpočtu plus faktoru 
uvedeného v čl. 366 odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 429a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) článek 429a ve znění nařízení 
(EU) 2019/876 se mění takto:

vypouští se

a) v odst. 1 písm. n) se návětí 
nahrazuje tímto:
„n) následující expozice vůči centrální 
bance dané instituce při zachování 
podmínek stanovených v odstavcích 5 a 6: 
;“
b) v odstavci 7 se definice „EMLR „a 
„CB“ nahrazují tímto:
„EMLR = celková míra expozic dané 
instituce podle definice uvedené v čl. 429 
odst. 4, a to včetně expozic vyloučených v 
souladu s odst. 1 písm. n) tohoto článku, v 
den veřejného prohlášení uvedeného v 
odst. 5 písm. a) tohoto článku; a
CB = celková hodnota expozic dané 
instituce vůči její centrální bance, které 
jsou způsobilé k vyloučení v souladu s 
odst. 1 písm. n), v den veřejného 
prohlášení uvedeného v odst. 5 písm. a). 
;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 429a – odstavec 1 – písmeno p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„pa) expozice vůči centrálním bankám 
a cenným papírům ústředních vlád 
evropské měnové unie. Toto ustanovení 
bude v platnosti do 30. června 2023 
vzhledem k účinkům krize a do přijetí 
konečného rozhodnutí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 429a – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 5 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ba) příslušný orgán instituce po 
konzultaci s příslušnou centrální bankou 
určil datum, kdy se má za to, že výjimečné 
okolnosti začaly, a toto datum veřejně 
oznámil. Datum se stanoví na konci 
čtvrtletí.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s dalšími pozměňovacími návrhy autora 
týkajícími se dočasného vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z výpočtu míry 
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expozic (LR) s ohledem na COVID-19. Vzhledem k tomu, že banky pravděpodobně 
nahromadily významnou částku rezerv centrální banky do 28. června 2021, kdy nabude 
účinnosti „konečný“ prostor pro uvážení, pokud jde o vyloučení rezerv centrálních bank, měl 
by se tento pozměňovací návrh vyhnout významnému zvýšení požadavku na LR tím, že se 
referenční datum pro výpočet kompenzačního mechanismu přesune na začátek výjimečných 
okolností.

Pozměňovací návrh 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 429a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EMLR = celková míra expozic dané 
instituce podle definice uvedené v čl. 429 
odst. 4, a to včetně expozic vyloučených v 
souladu s odst. 1 písm. n) tohoto článku, v 
den veřejného prohlášení uvedeného v 
odst. 5 písm. a) tohoto článku; a

EMLR = celková míra expozic dané 
instituce podle definice uvedené v čl. 429 
odst. 4, a to včetně expozic vyloučených v 
souladu s odst. 1 písm. n) tohoto článku, v 
den uvedený v odst. 5 písm. c) tohoto 
článku; a

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s dalšími pozměňovacími návrhy autora 
týkajícími se dočasného vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z výpočtu míry 
expozic (LR) s ohledem na COVID-19. Vzhledem k tomu, že banky pravděpodobně 
nahromadily významnou částku rezerv centrální banky do 28. června 2021, kdy nabude 
účinnosti „konečný“ prostor pro uvážení, pokud jde o vyloučení rezerv centrálních bank, měl 
by se tento pozměňovací návrh vyhnout významnému zvýšení požadavku na LR tím, že se 
referenční datum pro výpočet kompenzačního mechanismu přesune na začátek výjimečných 
okolností.

Pozměňovací návrh 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 429a – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

CB = celková hodnota expozic dané 
instituce vůči její centrální bance, které 
jsou způsobilé k vyloučení v souladu s 
odst. 1 písm. n), v den veřejného 
prohlášení uvedeného v odst. 5 písm. a).“;

CB = průměrná hodnota expozic dané 
instituce vůči její centrální bance 
vypočtená za celé období udržování rezerv 
centrální banky bezprostředně 
předcházejících datu uvedenému v odst. 5 
písm. c), které jsou způsobilé k vyloučení v 
souladu s odst. 1 písm. n);

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba číst ve spojení s dalšími pozměňovacími návrhy autora 
týkajícími se dočasného vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z výpočtu míry 
expozic (LR) s ohledem na COVID-19. Vzhledem k tomu, že banky pravděpodobně 
nahromadily významnou částku rezerv centrální banky do 28. června 2021, kdy nabude 
účinnosti „konečný“ prostor pro uvážení, pokud jde o vyloučení rezerv centrálních bank, měl 
by se tento pozměňovací návrh vyhnout významnému zvýšení požadavku na LR tím, že se 
referenční datum pro výpočet kompenzačního mechanismu přesune na začátek výjimečných 
okolností.

Pozměňovací návrh 60
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Paul Tang, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Niels 
Fuglsang, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 450 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 450a
Aby se zvýšila odolnost finančního 
sektoru a posílila jeho schopnost 
poskytovat úvěry reálné ekonomice ve 
skutečné krizové situaci, pozastaví 
úvěrové instituce jakékoli rozdělování 
výnosů do října 2021. Do tohoto data 
úvěrové instituce rovněž pozastaví zpětný 
odkup akcií a nadměrné výplaty bonusů.
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Tento odstavec se použije na instituce 
definované v čl. 2 bodech 7, 16, 22 a 23 
nařízení (EU) č. 468/2014 
(ECB/2014/17).“

Or. en

Pozměňovací návrh 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 467a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 467a
Obezřetnostní filtr
1. Odchylně od článku 35 mohou do 
konce přechodného období stanoveného v 
odstavci 2 tohoto článku instituce 
zahrnout do svého kmenového kapitálu 
tier 1 částku „A“ vypočtenou podle níže 
uvedeného vzorce:
A=(a) x f
Kde (a) je kladná nebo záporná hodnota 
nerealizovaných ztrát od 31. prosince 
2019 vykazovaná v části rozvahy „Změny 
reálné hodnoty dluhových nástrojů 
oceněných reálnou hodnotou 
prostřednictvím ostatního úplného 
výsledku“, která odpovídá expozicím vůči 
ústředním vládám, s výjimkou těch, které 
jsou ke každému vykazovacímu dni 
úvěrově znevýhodněny ve smyslu dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9.
2. K výpočtu částky A uvedené v 
prvním odstavci použijí instituce tyto 
koeficienty „f“:
a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;
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b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;
c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;
d) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2023;
e) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.
3. Instituce se rozhodne, zda bude 
opatření stanovená v tomto článku během 
přechodného období uplatňovat, a o svém 
rozhodnutí informuje do [datum bude 
upřesněno] příslušný orgán. V průběhu 
přechodného období může instituce své 
prvotní rozhodnutí jednou změnit, jestliže 
k tomu předtím obdržela svolení 
příslušného orgánu.“

Or. en

Odůvodnění

Různé instituce uznávají extrémní míru volatility na finančních trzích.  Volatilita vede ke 
zvýšení výnosů veřejného dluhu, což vede k nerealizovaným ztrátám z expozic bank. Nařízení 
o kapitálových požadavcích stanoví, že nerealizované zisky/ztráty musí být kompenzovány z 
CET1. Tento procyklický dopad oslabuje poskytování úvěrů ekonomice. Aby se tomuto 
problému zabránilo, byl vytvořen dočasný a transparentní obezřetnostní filtr zaměřený na 
COVID. Tento filtr byl použit během poslední finanční krize.

Pozměňovací návrh 62
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 467a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 467a
1. Odchylně od článku 35 mohou do 
konce přechodného období stanoveného v 
odstavci 2 tohoto článku následující 
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instituce zahrnout do svého kmenového 
kapitálu tier 1 částku „A“ vypočtenou 
podle níže uvedeného vzorce: A= (a) x f
kde:
a) je nárůst čistých nerealizovaných ztrát 
od 31. prosince 2019 vykazovaný v části 
rozvahy „Změny reálné hodnoty 
dluhových nástrojů oceněných reálnou 
hodnotou prostřednictvím ostatního 
úplného výsledku“.
2. K výpočtu částky A uvedené v 
prvním odstavci použijí instituce tyto 
koeficienty „f“:
a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;
b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;
c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;
d) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2023;
e) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.
3. Instituce se rozhodne, zda bude 
opatření stanovená v tomto článku během 
přechodného období uplatňovat, a o svém 
rozhodnutí informuje do ………. 2020 
příslušný orgán. V průběhu přechodného 
období může instituce své prvotní 
rozhodnutí jednou zvrátit, jestliže k tomu 
předtím obdržela svolení příslušného 
orgánu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 63
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 
podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 
s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u 
finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později.;

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 
podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 
s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u 
finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později. Instituce 
mohou nahradit výše uvedené referenční 
datum dnem 1. ledna 2018, pokud je k 
tomuto datu součet očekávaných 
úvěrových ztrát nižší.;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nahrazuje stávající dynamickou složku novou dynamickou složkou na období 
2020–2024. Komise však odstraňuje akumulované „znovu připočtené“ částky pro banky s 
pozitivní dynamickou složkou v letech 2018–2019, což má negativní dopad. To je v rozporu s 
logikou uvedeného návrhu, neboť některé instituce by si oproti současnému přechodnému 
období pohoršily. Tento pozměňovací návrh uvedený problém řeší tím, že úvěrovým institucím 
umožňuje zvolit si referenční datum.

Pozměňovací návrh 64
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 
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podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 
s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u 
finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později.;

podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 
s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u 
finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena a která byla jako taková 
klasifikována před 1. lednem 2020, jak je 
vymezeno v dodatku A přílohy týkající se 
IFRS 9, k 1. lednu 2020 nebo ke dni 
prvotního použití IFRS 9, podle toho, co 
nastalo později.;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) instituce nahradí částku vypočtenou 
podle odst. 3 písm. b) tohoto článku 
součtem dvanáctiměsíčních očekávaných 
úvěrových ztrát stanovených podle bodu 
5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše 
opravné položky na očekávané úvěrové 
ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 
5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s 
vyloučením opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních 
aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, 
jak je vymezeno v dodatku A přílohy 
týkající se IFRS 9 k 1. lednu 2020 nebo ke 
dni prvotního použití IFRS 9, podle toho, 
co nastalo později, sníženým o úhrnnou 
výši souvisejících očekávaných ztrát pro 
tyto expozice vypočtenou podle čl. 158 
odst. 5, 6 a 10. Je-li výsledkem tohoto 
výpočtu záporné číslo, dosadí instituce za 
hodnotu částky uvedenou v odst. 3 písm. b) 
tohoto článku nulu.;

c) instituce nahradí částku vypočtenou 
podle odst. 3 písm. b) tohoto článku 
součtem dvanáctiměsíčních očekávaných 
úvěrových ztrát stanovených podle bodu 
5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše 
opravné položky na očekávané úvěrové 
ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 
5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s 
vyloučením opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních 
aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, 
jak je vymezeno v dodatku A přílohy 
týkající se IFRS 9 k 1. lednu 2020 nebo ke 
dni prvotního použití IFRS 9, podle toho, 
co nastalo později, sníženým o úhrnnou 
výši souvisejících očekávaných ztrát pro 
tyto expozice vypočtenou podle čl. 158 
odst. 5, 6 a 10. Instituce mohou nahradit 
výše uvedené referenční datum dnem 1. 
ledna 2018, pokud je k tomuto datu součet 
očekávaných úvěrových ztrát nižší. Je-li 
výsledkem tohoto výpočtu záporné číslo, 
dosadí instituce za hodnotu částky 
uvedenou v odst. 3 písm. b) tohoto článku 
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nulu.;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nahrazuje stávající dynamickou složku novou dynamickou složkou na období 
2020–2024. Komise však odstraňuje akumulované „znovu připočtené“ částky pro banky s 
pozitivní dynamickou složkou v letech 2018–2019, což má negativní dopad. To je v rozporu s 
logikou uvedeného návrhu, neboť některé instituce by si oproti současnému přechodnému 
období pohoršily. Tento pozměňovací návrh uvedený problém řeší tím, že úvěrovým institucím 
umožňuje zvolit si referenční datum.

Pozměňovací návrh 66
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 0,7 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2020;

a) 0,85 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 0,7 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2020;

a) 1 v období od 1. ledna 2018 do 31. 
prosince 2018;

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 68
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 0,5 v období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021;

b) 0,70 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 0,5 v období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021;

b) 0,85 v období od 1. ledna 2019 do 
31. prosince 2019;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
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kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 70
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 0,25 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

c) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 0,25 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

c) 0,85 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2020;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.
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Pozměňovací návrh 72
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 0 v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2024.

d) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 0 v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2024.

d) 0,85 v období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
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Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) 0,7 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) 0,5 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2023;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise mění nastavení pouze dynamické složky. Domníváme se rovněž, že je nutné 
přepracovat statické složky, abychom se vyhnuli nežádoucím procyklickým účinkům na 
kapitál, které mají negativní dopad na poskytování úvěrů reálné ekonomice. Toto opatření je 
výslovně v souladu s basilejským rámcem. Dne 3. dubna 2020 zveřejnil Basilejský výbor pro 
kontrolu regulace dokument „Measures to reflect the impact of Covid-19“ (Opatření, která by 
odrážela dopad onemocnění Covid-19) umožňující takovouto změnu nastavení.

Pozměňovací návrh 77
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;

a) 0,9 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e
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Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 6a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;

b) 0,9 v období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f – bod ii
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vkládá se nový pododstavec, který 
zní:

vypouští se

„Při přepočtu požadavků stanovených v 
tomto nařízení a ve směrnici 2013/36/EU 
pro účely prvního pododstavce se částce 
ABSA uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci písm. a) přidělí riziková váha 
100 %.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. h a (nové)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473a – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:
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„9a. Komise do 24 měsíců od přijetí 
tohoto nařízení vydá zprávu, v níž 
komplexně posoudí ustanovení článku 
473a, a případně předloží legislativní 
návrhy s cílem vytvořit transparentní a 
proticyklický rámec pro uznávání 
očekávaných úvěrových ztrát.“

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 473a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 473aa
1. Odchylně od článku 35 mohou do 
konce přechodného období stanoveného v 
odstavci 2 tohoto článku následující 
instituce zahrnout do svého kmenového 
kapitálu tier 1 částku „A“ vypočtenou 
podle níže uvedeného vzorce:
A= (a) x f
kde:
a) je nárůst čistých nerealizovaných ztrát 
od 31. prosince 2019 vykazovaný v části 
rozvahy „Změny reálné hodnoty 
dluhových nástrojů oceněných reálnou 
hodnotou prostřednictvím ostatního 
úplného výsledku“.
2. K výpočtu částky A uvedené v prvním 
odstavci použije instituce tyto koeficienty 
„f“:
a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;
b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;
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c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 31. 
prosince 2022;
d) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023;
e) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024.
3. Instituce se rozhodne, zda bude 
opatření stanovené v tomto článku během 
přechodného období uplatňovat, a o svém 
rozhodnutí informuje do ….. 2020 
příslušný orgán. V průběhu přechodného 
období může instituce své prvotní 
rozhodnutí jednou změnit, jestliže k tomu 
předtím obdržela svolení příslušného 
orgánu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 473a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 473aa
1. Odchylně od článku 35 mohou do 
konce přechodného období stanoveného v 
odstavci 2 tohoto článku následující 
instituce zahrnout do svého kmenového 
kapitálu tier 1 částku „A“ vypočtenou 
podle níže uvedeného vzorce: A= (a) x f, 
kde: a) je nárůst čistých nerealizovaných 
ztrát od 31. prosince 2019 vykazovaný v 
části rozvahy „Změny reálné hodnoty 
dluhových nástrojů oceněných reálnou 
hodnotou prostřednictvím ostatního 
úplného výsledku“.
2. K výpočtu částky A uvedené v 
prvním odstavci použijí instituce tyto 
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koeficienty „f“:
a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;
b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;
c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;
d) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2023;
e) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.
3. Instituce se rozhodne, zda bude 
opatření stanovená v tomto článku během 
přechodného období uplatňovat, a o svém 
rozhodnutí informuje do ………. 2020 
příslušný orgán. V průběhu přechodného 
období může instituce své prvotní 
rozhodnutí jednou zvrátit, jestliže k tomu 
předtím obdržela svolení příslušného 
orgánu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 493 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 493 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

„4. Odchylně od čl. 395 odst. 1 mohou 
příslušné orgány institucím dovolit nabývat 
kterékoli z expozic stanovených v odstavci 
5 tohoto článku, jež splňují podmínky 
stanovené v odstavci 6 tohoto článku, až do 
této výše:

„4. Odchylně od čl. 395 odst. 1 mohou 
příslušné orgány institucím dovolit nabývat 
kterékoli z expozic stanovených v odstavci 
5 tohoto článku, jež splňují podmínky 
stanovené v odstavci 6 tohoto článku, až do 
této výše:

a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2018;

a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023;
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b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 31. 
prosince 2019;

b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 31. 
prosince 2024;

c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 31. 
prosince 2020.

c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 31. 
prosince 2025.

Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) se uplatní na hodnoty 
expozic po zohlednění účinku snižování 
úvěrového rizika podle článků 399 až 403.

Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) se uplatní na hodnoty 
expozic po zohlednění účinku snižování 
úvěrového rizika podle článků 399 až 403.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit přechodná období, která byla původně poskytnuta pro expozice vůči 
ústředním vládám a centrálním bankám denominovaným v měně jiného členského státu, a to 
jak s ohledem na rizikové váhy přidělené těmto expozicím, tak s ohledem na uplatňování 
pravidel velkých expozic.

Pozměňovací návrh 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 495 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2b) V článku 495 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

„2. Při výpočtu objemu rizikově 
vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 
se až do 31. prosince 2017 expozicím vůči 
ústředním vládám nebo centrálním bankám 
členských států, které jsou denominovány a 
financovány v národní měně kteréhokoli 
členského státu, přidělí stejná riziková 
váha, která by se uplatnila v případě, že by 
tyto expozice byly denominovány a 
financovány v jejich národní měně.“

„2. Při výpočtu objemu rizikově 
vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 
se až do 31. prosince 2022 expozicím vůči 
ústředním vládám nebo centrálním bankám 
členských států, které jsou denominovány a 
financovány v národní měně kteréhokoli 
členského státu, přidělí stejná riziková 
váha, která by se uplatnila v případě, že by 
tyto expozice byly denominovány a 
financovány v jejich národní měně.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)
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Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit přechodná období, která byla původně poskytnuta pro expozice vůči 
ústředním vládám a centrálním bankám denominovaným v měně jiného členského státu, a to 
jak s ohledem na rizikové váhy přidělené těmto expozicím, tak s ohledem na uplatňování 
pravidel velkých expozic.

Pozměňovací návrh 85
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 495 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 495 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

„2. Při výpočtu objemu rizikově 
vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 
se až do 31. prosince 2017 expozicím vůči 
ústředním vládám nebo centrálním bankám 
členských států, které jsou denominovány a 
financovány v národní měně kteréhokoli 
členského státu, přidělí stejná riziková 
váha, která by se uplatnila v případě, že by 
tyto expozice byly denominovány a 
financovány v jejich národní měně.“

„2. Při výpočtu objemu rizikově 
vážených expozic pro účely čl. 114 odst. 4 
se až do 31. prosince 2022 expozicím vůči 
ústředním vládám nebo centrálním bankám 
členských států, které jsou denominovány a 
financovány v národní měně kteréhokoli 
členského státu, přidělí stejná riziková 
váha, která by se uplatnila v případě, že by 
tyto expozice byly denominovány a 
financovány v jejich národní měně.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Pozměňovací návrh 86
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Vkládá se nový článek, který zní: vypouští se
„Článek 500a
Dočasné zacházení s veřejnými zárukami 
týkajícími se pandemie COVID-19
Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v čl. 
201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla 
Unie v oblasti státní podpory, je záruka 
nebo protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při 
pandemii COVID-19. ;“

Or. en

Pozměňovací návrh 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Vkládá se nový článek, který zní: vypouští se
Článek 500a
Dočasné zacházení s veřejnými zárukami 
týkajícími se pandemie COVID-19
Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v čl. 
201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
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předpokladu, že jsou splněna pravidla 
Unie v oblasti státní podpory, je záruka 
nebo protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při 
pandemii COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Vkládá se nový článek, který zní: vypouští se
Článek 500a
Dočasné zacházení s veřejnými zárukami 
týkajícími se pandemie COVID-19
Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v čl. 
201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla 
Unie v oblasti státní podpory, je záruka 
nebo protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při 
pandemii COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou způsobilým 
poskytovatelem uvedeným v čl. 201 odst. 1 
písm. a) až e), pokud za předpokladu, že 
jsou splněna pravidla Unie v oblasti státní 
podpory, je záruka nebo protizáruka v 
příslušných případech poskytnuta jako 
součást podpůrných opatření na pomoc 
dlužníkům při pandemii COVID-19.

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou zárukou 
nebo protizárukou způsobilého 
poskytovatele uvedeného  v čl. 201 odst. 1 
písm. a) až e), pokud za předpokladu, že 
jsou splněna pravidla Unie v oblasti státní 
podpory, je záruka nebo protizáruka v 
příslušných případech poskytnuta jako 
součást podpůrných opatření na pomoc 
dlužníkům při pandemii COVID-19.

Na tuto odchylku se vztahují tyto 
dodatečné podmínky:
a) se způsobilými veřejnými 
poskytovateli uvedenými v čl. 201 odst. 1 
písm. b) se zachází jako s expozicemi vůči 
ústřední vládě, v jejíž jurisdikci jsou 
usazeni podle čl. 115 odst. 2, a takovým 
poskytovatelům by byla přidělena riziková 
váha 0 % podle části třetí hlavy II kapitoly 
2;
b) se způsobilými veřejnými 
poskytovateli uvedenými v čl. 201 odst. 1 
písm. e) se zachází jako s expozicemi vůči 
ústřední vládě, v jejíž jurisdikci jsou 
usazeni podle čl. 116 odst. 4,takovým 
poskytovatelům by byla přidělena riziková 
váha 0 % podle části třetí hlavy II kapitoly 
2;
c)  způsobilým ručitelům uvedeným v 
čl. 201 odst. 1 písm. c) a d) by byla 
přidělena riziková váha 0 % podle části 
třetí hlavy II kapitoly 2.

Or. en
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Odůvodnění

Domníváme se, že obecné rozšíření tohoto preferenčního zacházení na jakoukoli veřejnou 
záruku poskytnutou jakýmkoli subjektem veřejného sektoru nemusí být odůvodněné. V EU 
jsou jurisdikce, v nichž zajištění úvěrového rizika poskytují regionální vlády a/nebo 
specializované subjekty veřejného sektoru a kde v některých případech byla záruka vydána 
místní samosprávou za účelem podpory financování vývozu. Navrhujeme proto uplatnit tuto 
výjimku pouze na veřejné ručitele, kteří jsou z hlediska úvěrového rizika považováni za 
rovnocenné s jejich ústřední vládou.

Pozměňovací návrh 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou způsobilým 
poskytovatelem uvedeným v čl. 201 odst. 1 
písm. a) až e), pokud za předpokladu, že 
jsou splněna pravidla Unie v oblasti státní 
podpory, je záruka nebo protizáruka v 
příslušných případech poskytnuta jako 
součást podpůrných opatření na pomoc 
dlužníkům při pandemii COVID-19.

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 uplatní rovněž na 
část nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v 
čl. 201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla Unie 
v oblasti státní podpory, je záruka nebo 
protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při pandemii 
COVID-19.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v příslušném bodě odůvodnění, účelem tohoto konkrétního pozměňovacího 
návrhu je uznat, že veřejné záruky mají stejné účinky na zmírnění rizika jako záruky 
poskytnuté exportními úvěrovými agenturami. V zájmu dosažení plného sladění, pokud jde o 
zacházení s těmito zárukami, je proto nezbytné vyhnout se jakýmkoli lhůtám při uplatňování 
tohoto zacházení. Oblast působnosti tohoto pozměňovacího návrhu je již omezena jeho 
posledními větami, což znamená, že se vztahuje pouze na expozice zaručené v souvislosti s 
pandemiemi COVID-19.
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Pozměňovací návrh 91
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou způsobilým 
poskytovatelem uvedeným v čl. 201 odst. 1 
písm. a) až e), pokud za předpokladu, že 
jsou splněna pravidla Unie v oblasti státní 
podpory, je záruka nebo protizáruka v 
příslušných případech poskytnuta jako 
součást podpůrných opatření na pomoc 
dlužníkům při pandemii COVID-19.

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 uplatní rovněž na 
část nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v 
čl. 201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla Unie 
v oblasti státní podpory, je záruka nebo 
protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při pandemii 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou způsobilým 
poskytovatelem uvedeným v čl. 201 odst. 1 
písm. a) až e), pokud za předpokladu, že 
jsou splněna pravidla Unie v oblasti státní 
podpory, je záruka nebo protizáruka v 
příslušných případech poskytnuta jako 
součást podpůrných opatření na pomoc 

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 uplatní rovněž na 
část nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v 
čl. 201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla Unie 
v oblasti státní podpory, je záruka nebo 
protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při pandemii 
COVID-19.
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dlužníkům při pandemii COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 114 odst. 2 platí 
pro expozice vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám členských států 
denominované a financované v domácí 
měně jiného členského státu:
a) do 31. prosince 2022 činí riziková 
váha, která se použije na hodnoty expozic, 
0 % rizikové váhy přidělené těmto 
expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;
b) v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
c) v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
d) v období po 1. lednu 2025 činí 
riziková váha, která se použije na hodnoty 
expozic, 100 % rizikové váhy přidělené 
těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Vlády budou muset financovat opatření na boj proti důsledkům rozšíření onemocnění 
COVID-19 vydáním nástrojů státního dluhu. Členské státy, které nejsou členy eurozóny, 



PE652.494v01-00 56/74 AM\1206024CS.docx

CS

mohou být nuceny financovat opatření vydáním dluhopisů denominovaných v měně jiného 
členského státu, zejména v eurech. Proto navrhujeme prodloužit a znovu zavést přechodná 
opatření pro expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám denominovaným v měně 
jiného členského státu, a to jak s ohledem na rizikové váhy přidělené těmto expozicím, tak s 
ohledem na uplatňování pravidel velkých expozic.

Pozměňovací návrh 94
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 114 odst. 2 platí 
pro expozice vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám členských států 
denominované a financované v domácí 
měně jiného členského státu.
a) do 31. prosince 2022 činí riziková 
váha, která se použije na hodnoty expozic, 
0 % rizikové váhy přidělené těmto 
expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;
b) v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
c) v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
d) v období po 1. lednu 2025 činí 
riziková váha, která se použije na hodnoty 
expozic, 100 % rizikové váhy přidělené 
těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 
2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 114 odst. 2 platí 
pro expozice vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám členských států 
denominované a financované v domácí 
měně jiného členského státu.
a) do 31. prosince 2022 činí riziková 
váha, která se použije na hodnoty expozic, 
0 % rizikové váhy přidělené těmto 
expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;
b) v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 20 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
c) v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024 činí riziková váha, která se 
použije na hodnoty expozic, 50 % rizikové 
váhy přidělené těmto expozicím v souladu 
s čl. 114 odst. 2;
d) v období po 1. lednu 2025 činí 
riziková váha, která se použije na hodnoty 
expozic, 100 % rizikové váhy přidělené 
těmto expozicím v souladu s čl. 114 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
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Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 429 odst. 5 písm. 
b) a poté od článku 429a, jakmile se tento 
článek stane použitelným, by do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 
platnost + 7 let] měla být část expozice 
zaručená způsobilým poskytovatelem 
uvedeným v čl. 201 odst. 1 písm. a) až e) 
vyloučena z výpočtu expozice s využitím 
pákového efektu, pokud je v souladu s 
pravidly státní podpory Unie záruka nebo 
protizáruka poskytována v rámci 
podpůrných opatření na pomoc 
vypůjčovatelům během pandemie COVID-
19.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od ustanovení čl. 395 
odst. 1 a čl. 493 odst. 4 mohou příslušné 
orgány institucím umožnit nabývat 
expozice, jež jsou uvedeny v odstavci 1 
tohoto článku, až do těchto limitů:
a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023;
b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2024;
c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2025.
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Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) tohoto odstavce se uplatní 
na hodnoty expozic po zohlednění účinku 
snižování úvěrového rizika podle článků 
399 až 403.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od ustanovení čl. 395 
odst. 1 a čl. 493 odst. 4 mohou příslušné 
orgány institucím umožnit nabývat 
expozice, jež jsou uvedeny v odstavci 1 
tohoto článku, až do těchto limitů: 
a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023; 
b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2024; 
c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2025. 
Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) tohoto odstavce se uplatní 
na hodnoty expozic po zohlednění účinku 
snižování úvěrového rizika podle článků 
399 až 403. 

Or. en

Odůvodnění

Vlády budou muset financovat opatření na boj proti důsledkům rozšíření onemocnění 
COVID-19 vydáním nástrojů státního dluhu. Členské státy, které nejsou členy eurozóny, 
mohou být nuceny financovat opatření vydáním dluhopisů denominovaných v měně jiného 
členského státu, zejména v eurech. Proto navrhujeme prodloužit a znovu zavést přechodná 
opatření pro expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám denominovaným v měně 
jiného členského státu, a to jak s ohledem na rizikové váhy přidělené těmto expozicím, tak s 
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ohledem na uplatňování pravidel velkých expozic.

Pozměňovací návrh 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od ustanovení čl. 395 
odst. 1 a čl. 493 odst. 4 mohou příslušné 
orgány institucím umožnit nabývat 
expozice, jež jsou uvedeny v odstavci 1 
tohoto článku, až do těchto limitů:
a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023;
b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2024;
c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2025.
Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) tohoto odstavce se uplatní 
na hodnoty expozic po zohlednění účinku 
snižování úvěrového rizika podle článků 
399 až 403.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew
Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500a – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od čl. 150 odst. 1 písm. 
d) bodu ii) po obdržení předchozího 
svolení od příslušných orgánů a v 
závislosti na podmínkách stanovených v 
článku 150 mohou instituce rovněž 
uplatnit standardizovaný přístup na 
expozice vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám, kterým byla 
přidělena 0% riziková váha podle odstavce 
1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Caroline Nagtegaal
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 500b
Dočasné vyloučení některých expozic vůči 
centrálním bankám z celkové míry expozic 
s ohledem na pandemii COVID-19
1. Odchylně od čl. 429 odst. 4 může 
instituce do 27. června 2021 vyloučit z 
celkové míry expozice vůči centrální 
bance dané instituce tyto expozice za 
podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3:
a) mince a bankovky představující 
zákonné platidlo v jurisdikci centrální 
banky;
b) aktiva představující pohledávky 
vůči centrální bance včetně rezerv 
držených u centrální banky. Částka 
vyloučená institucí nesmí překročit 
průměrnou výši expozic uvedených v 
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prvním pododstavci písm. a) a b) během 
posledního celého období udržování 
rezerv centrální banky instituce.
2. Instituce může vyloučit expozice 
uvedené v odstavci 1, pokud příslušný 
orgán dané instituce po konzultaci s 
příslušnou centrální bankou určí, že 
nastaly výjimečné okolnosti, které 
vyloučení odůvodňují, aby se usnadnilo 
provádění měnových politik.
3. Expozice, které mají být vyloučené 
podle odstavce 1, musí splňovat obě tyto 
podmínky:
a) jsou denominovány v téže měně 
jako vklady přijímané institucí;
b) jejich průměrná splatnost 
nepřesahuje výraznou měrou průměrnou 
splatnost vkladů přijímaných institucí.
4. Instituce, která z celkové míry 
expozice v souladu s odstavcem 1 vyloučí 
expozice vůči své centrální bance, rovněž 
zveřejní pákový poměr, který by měla, 
kdyby tyto expozice nevyloučila.“

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 500b
Dočasné zacházení s veřejným dluhem 
týkajícím se pandemie COVID-19, který 
by vydán v měně jiného členského státu
1. Odchylně od čl. 114 odst. 2 platí 
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pro expozice vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám členských států 
denominované a financované v domácí 
měně jiného členského státu a sestávající 
z aktiv vydaných mezi 1. lednem 2020 a 
31. prosincem 2022:
a) do 31. prosince 2022 činí riziková 
váha, která se použije na hodnoty expozic, 
0 % rizikové váhy přidělené těmto 
expozicím v souladu s čl. 114 odst. 2;
b) v roce 2023 činí riziková váha, 
která se použije na hodnoty expozic, 20 % 
rizikové váhy přidělené těmto expozicím v 
souladu s čl. 114 odst. 2;
c) v roce 2024 činí riziková váha, 
která se použije na hodnoty expozic, 50 % 
rizikové váhy přidělené těmto expozicím v 
souladu s čl. 114 odst. 2;
d) v roce 2025 činí riziková váha, 
která se použije na hodnoty expozic, 100 
% rizikové váhy přidělené těmto expozicím 
v souladu s čl. 114 odst. 2.
2. Odchylně od ustanovení čl. 395 
odst. 1 a čl. 493 odst. 4 mohou příslušné 
orgány institucím umožnit nabývat 
expozice, jež jsou uvedeny v odstavci 1 
tohoto článku, až do těchto limitů:
a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2022;
b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023;
c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2024.
Limity uvedené v prvním pododstavci 
písm. a), b) a c) se uplatní na hodnoty 
expozic po zohlednění účinku snižování 
úvěrového rizika podle článků 399 až 403.
3. Odchylně od čl. 150 odst. 1 písm. 
d) bodu ii) po obdržení předchozího 
svolení od příslušných orgánů a v 
závislosti na podmínkách stanovených v 
článku 150 mohou instituce rovněž 
uplatnit standardizovaný přístup na 
expozice vůči ústředním vládám a 
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centrálním bankám, kterým byla 
přidělena 0% riziková váha podle odstavce 
1 tohoto článku.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí prodloužení stávajících přechodných opatření ohledně 
zacházení s expozicemi vůči ústředním vládám a centrálním bankám členských států, které 
jsou denominovány a financovány v domácí měně jiného členského státu. Cílem je řešit 
finanční potřeby členských států mimo eurozónu a zajistit rovný přístup k financování a 
vydávání dluhopisů, aby bylo možné se účinně vypořádat s onemocněním COVID-19, odložit 
proces postupného ukončování souvisejících rizikových vah a zároveň zohlednit dopad 
snižování úvěrového rizika.

Pozměňovací návrh 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 500c
Dočasné vyloučení některých expozic vůči 
centrálním bankám z celkové míry expozic 
s ohledem na pandemii COVID-19
1. Odchylně od čl. 429 odst. 4 může 
instituce do 27. června 2021 vyloučit z 
celkové míry expozice vůči centrální 
bance dané instituce tyto expozice za 
podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3:
a) mince a bankovky představující 
zákonné platidlo v jurisdikci centrální 
banky;
b) aktiva představující pohledávky 
vůči centrální bance včetně rezerv 
držených u centrální banky.
Částka vyloučená institucí nesmí 
překročit průměrnou výši expozic 
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uvedených v prvním pododstavci písm. a) 
a b) během posledního celého období 
udržování rezerv centrální banky 
instituce.
2. Instituce může vyloučit expozice 
uvedené v odstavci 1, pokud příslušný 
orgán dané instituce po konzultaci s 
příslušnou centrální bankou určí, že 
nastaly výjimečné okolnosti, které 
vyloučení odůvodňují, aby se usnadnilo 
provádění měnových politik.
3. Expozice, které mají být vyloučené 
podle odstavce 1, musí splňovat obě tyto 
podmínky:
a) jsou denominovány v téže měně 
jako vklady přijímané institucí;
b) jejich průměrná splatnost 
nepřesahuje výraznou měrou průměrnou 
splatnost vkladů přijímaných institucí.
4. Instituce, která z celkové míry 
expozice v souladu s odstavcem 1 vyloučí 
expozice vůči své centrální bance, rovněž 
zveřejní pákový poměr, který by měla, 
kdyby tyto expozice nevyloučila.“

Or. en

Odůvodnění

Přestože pákový poměr dosud není závazným kapitálovým omezením, na jeho zveřejnění se 
často pro srovnání odvolávají účastníci trhu a tržní analýza. Za tímto účelem by následující 
cílený pozměňovací návrh měl uspíšit datum použitelnosti výjimky z výpočtu LR pro rezervy 
centrální banky a zajistit, aby byla použitelná na stávající požadavky na podávání zpráv, a to 
s cílem zajistit, že toto opatření vstoupí v platnost v okamžiku, kdy ho bude nejvíce zapotřebí z 
důvodu COVID-19, a ne až od 28. června 2021.

Pozměňovací návrh 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 500d
Dočasné započtení spotových nákupů 
nebo prodejů, které čekají na vypořádání s 
ohledem na pandemii onemocnění 
COVID-19
1. Odchylně od článku 429 zacházejí 
instituce do 27. června 2021 s peněžními 
prostředky souvisejícími se spotovými 
prodeji a cennými papíry souvisejícími se 
spotovými nákupy, které zůstávají v 
rozvaze až do dne vypořádání, jako s 
aktivy v souladu s čl. 429 odst. 4 písm. a).
2. Instituce, které v souladu s 
použitelným účetním rámcem uplatňují 
na spotové prodeje nebo nákupy s 
obvyklým termínem dodání čekající na 
vypořádání účtování k datu obchodu, 
provedou reverzi všech kompenzací mezi 
hotovostními pohledávkami pro prodeje s 
obvyklým termínem dodání čekající na 
vypořádání a hotovostními závazky pro 
nákupy s obvyklým termínem dodání 
čekající na vypořádání povolených podle 
uvedeného rámce. Po provedení reverze 
všech účetních kompenzací mohou 
instituce provést kompenzaci mezi 
příslušnými hotovostními pohledávkami a 
hotovostními závazky v případech, kdy 
jsou příslušné prodeje i nákupy s 
obvyklým termínem dodání vypořádány 
na základě dodání proti zaplacení.
3. Instituce, které v souladu s 
použitelným účetním rámcem uplatňují 
na prodeje nebo nákupy s obvyklým 
termínem dodání čekající na vypořádání 
účtování k datu vypořádání, zahrnou do 
měření expozice úplnou pomyslnou 
hodnotu závazků k úhradě týkajících se 
nákupů s obvyklým termínem dodání.
Instituce mohou provést kompenzaci 
úplné nominální hodnoty příslibů k 
úhradě týkajících se nákupů s obvyklým 
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termínem dodání o úplnou nominální 
hodnotu hotovostních pohledávek 
týkajících se prodejů s obvyklým termínem 
dodání čekajících na vypořádání pouze v 
případě, že jsou splněny obě následující 
podmínky:
a) příslušné prodeje i nákupy s 
obvyklým termínem dodání jsou 
vypořádány na základě dodání proti 
zaplacení;
b) nakoupená a prodaná finanční 
aktiva, která jsou spojena s hotovostními 
pohledávkami a hotovostními závazky, 
jsou oceněna reálnou hodnotou 
vykázanou do zisku nebo ztráty a 
zahrnuta v obchodním portfoliu instituce.

Or. en

Odůvodnění

Přestože pákový poměr dosud není závazným kapitálovým omezením, na jeho zveřejnění se 
často pro srovnání odvolávají účastníci trhu a tržní analýza. Za tímto účelem by následující 
cílený pozměňovací návrh měl uspíšit datum, k němuž mohou instituce použít možnost 
započtení peněžních pohledávek a závazků za nevypořádané obchody, pokud jsou vypořádány 
prostřednictvím systému dodání proti platbě nebo rovnocenného systému vypořádávání. Tím 
by se zajistilo, že toto ustanovení nařízení o kapitálových požadavcích 2 vstoupí v platnost v 
okamžiku, kdy bude nejvíce zapotřebí kvůli onemocnění COVID-19, a ne až od 28. června 
2021.

Pozměňovací návrh 105
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 501a – odst. 1 – písm. b, d, g, i, l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) v čl. 501a odst. 1 se zrušují 
písmena b), d), g), i) a l).

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 3a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:

vypouští se

„3a. Tyto body článku 1 tohoto nařízení 
se použijí ode dne [datum vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost]:
a) bod 59, pokud jde o ustanovení 
týkající se zacházení s některými půjčkami 
zaručenými úvěrovými institucemi, které 
jsou poskytovány důchodcům nebo 
zaměstnancům, stanovená v článku 123 
nařízení (EU) č. 575/2013;
b) bod 133, pokud jde o ustanovení 
týkající se úpravy rizikově vážených 
expozic vůči malým a středním podnikům, 
u nichž nedošlo k selhání, stanovená v 
článku 501 nařízení (EU) č. 575/2013;
c) bod 134, pokud jde o úpravu 
kapitálových požadavků k úvěrovému 
riziku pro expozice vůči subjektům, které 
provozují nebo financují fyzické struktury 
nebo zařízení, systémy a sítě, které 
poskytují nebo podporují základní veřejné 
služby, stanovenou v článku 501a nařízení 
(EU) č. 575/2013. ;“

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 3a – písm. a



AM\1206024CS.docx 69/74 PE652.494v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) bod 59, pokud jde o ustanovení 
týkající se zacházení s některými půjčkami 
zaručenými úvěrovými institucemi, které 
jsou poskytovány důchodcům nebo 
zaměstnancům, stanovená v článku 123 
nařízení (EU) č. 575/2013;

a) bod 59, pokud jde o ustanovení 
týkající se zacházení s některými půjčkami 
zaručenými úvěrovými institucemi, které 
jsou poskytovány důchodcům nebo 
zaměstnancům, stanovená v článku 123 
nařízení (EU) č. 575/2013, s rizikovou 
váhou sníženou na 30 %, která se použije 
dočasně do [datum vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost + 7 let];

Or. en

Odůvodnění

Úvěrům poskytovaným úvěrovou institucí důchodcům nebo zaměstnancům se smlouvou na 
dobu neurčitou proti bezpodmínečnému převodu části důchodu nebo platu dlužníka se 
přiděluje riziková váha 35 %. S ohledem na obrovské snížení souhrnné poptávky/spotřeby 
předpokládané v důsledku dopadu onemocnění COVID-19 může snížení rizikové váhy spojené 
s těmito úvěry na 30 % motivovat úvěrové instituce ke zvýšení objemu těchto typů úvěrů, což 
pomůže zvýšit soukromou spotřebu a celkovou poptávku.

Pozměňovací návrh 108
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 3a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bod 133, pokud jde o ustanovení 
týkající se úpravy rizikově vážených 
expozic vůči malým a středním podnikům, 
u nichž nedošlo k selhání, stanovená v 
článku 501 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) bod 133, pokud jde o ustanovení 
týkající se úpravy rizikově vážených 
expozic vůči malým a středním podnikům, 
u nichž nedošlo k selhání, stanovená v 
článku 501 nařízení (EU) č. 575/2013, a to 
prostřednictvím následujícího vzorce, 
který se použije dočasně do [datum vstupu 
tohoto pozměňujícího nařízení v platnost 
+ 7 let]:

Or. en
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Odůvodnění

An investment gap in the European SMEs was already evident before the COIVD-19 crisis. 
The pandemic will negatively affect even more the capacity to invest of European SMEs. 
Moreover, without an appropriate support from credit institutions, SMEs will not be able to 
face the challenges of the post-COVID19 economic and competitive environment. A 
temporary increase of the thresholds of the SMEs supporting factor (from €2.5m to €5.0m) 
would boost the ability for the credit system to support SMEs investments,  increasing the 
spending capacity of companies that represent 95% of EU enterprises and provide two thirds 
of jobs in the private sector and contribute to more than half of the total added value created 
by EU companies.

Pozměňovací návrh 109
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 3a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bod 134, pokud jde o úpravu 
kapitálových požadavků k úvěrovému 
riziku pro expozice vůči subjektům, které 
provozují nebo financují fyzické struktury 
nebo zařízení, systémy a sítě, které 
poskytují nebo podporují základní veřejné 
služby, stanovenou v článku 501a nařízení 
(EU) č. 575/2013.

c) bod 134, pokud jde o úpravu 
kapitálových požadavků k úvěrovému 
riziku pro expozice vůči subjektům, které 
provozují nebo financují fyzické struktury 
nebo zařízení, systémy a sítě, které 
poskytují nebo podporují základní veřejné 
služby, stanovenou v článku 501a nařízení 
(EU) č. 575/2013, spolu se snížením 
kapitálových požadavků pro úvěrové 
riziko vypočteným v souladu s hlavou II 
části III, vynásobeným koeficientem 0,60, 
který se použije dočasně do [datum vstupu 
tohoto pozměňujícího nařízení v platnost 
+ 7 let].

Or. en

Odůvodnění

Investiční mezera v evropských infrastrukturách byla zřejmá již před krizí COVID-19 a nyní 
na ni bude mít pandemie ještě větší dopad než dříve. Bez odpovídající podpory ze strany 
úvěrových institucí při financování přetvoření dodavatelských řetězců navíc nebude EU 
schopna čelit skutečným výzvám. Dočasné snížení multiplikačního koeficientu (z 0,75 na 0,60) 
použitého pro výpočet kapitálového požadavku pro určité expozice spojené s investicemi do 
infrastruktury by pomohlo zaplnit mezeru a zároveň podpořit hospodářské oživení v EU.
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Pozměňovací návrh 110
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 3a – písm. c a a c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) článek 429a, pokud jde o možnost 
dočasně vyloučit určité expozice z 
pákového poměru, za předpokladu, že 
příslušná centrální banka umožnila 
prohlásit, že nastaly výjimečné okolnosti, 
nejdříve [6] měsíců před datem 
prohlášení;
cb) bod 117, pokud jde o ustanovení, 
která bankám umožňují započíst peněžní 
pohledávky a závazky za nevypořádané 
obchody, jsou-li vypořádány 
prostřednictvím dodání proti zaplacení 
nebo prostřednictvím rovnocenného 
vypořádacího systému, jak je stanoveno v 
článku 429g nařízení (EU) č. 575/2013;

Or. en

Odůvodnění

Přestože pákový poměr dosud není závazným kapitálovým omezením pro banky v EU, na jeho 
zveřejnění se často pro srovnání odvolávají účastníci trhu a tržní analýza., zejména z důvodu 
rozdílů mezi základem RVA mezi evropskými bankami a bankami USA. To znamená, že 
pákový poměr je pro banky v EU právně závazný a je hybnou silou posouzení kapitálové 
přiměřenosti, odolnosti a ocenění vlastního kapitálu a dluhu evropských bank. Za tímto 
účelem obsahovalo nařízení o kapitálových požadavcích II politickou dohodu na opatřeních k 
uvolnění pákové kapacity bank.

Pozměňovací návrh 111
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) odstavec 5 se nahrazuje tímto: vypouští se
„5. Ustanovení čl. 1 odst. 46 písm. b) 
tohoto nařízení, pokud jde o nový 
požadavek na kapitál institucí G-SVI 
stanovený v čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) 
č. 575/2013, se použije ode dne 1. ledna 
2023. ;“

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) odstavec 7 se nahrazuje tímto: vypouští se
„7. Ustanovení čl. 1 bodu 18 tohoto 
nařízení, pokud jde o čl. 36 odst. 1 písm. 
b) nařízení (EU) č. 575/2013, obsahující 
ustanovení o osvobození od odpočtů 
obezřetně oceněných aktiv v podobě 
softwaru, se použije ode dne vstupu 
regulačních technických norem 
uvedených v čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 
575/2013 v platnost. ;“

Or. en

Pozměňovací návrh 113
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2019/876
Čl. 3 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) odstavec 7 se nahrazuje tímto: vypouští se
„7. Ustanovení čl. 1 bodu 18 tohoto 
nařízení, pokud jde o čl. 36 odst. 1 písm. 
b) nařízení (EU) č. 575/2013, obsahující 
ustanovení o osvobození od odpočtů 
obezřetně oceněných aktiv v podobě 
softwaru, se použije ode dne vstupu 
regulačních technických norem 
uvedených v čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 
575/2013 v platnost.“.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
José Gusmão

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Příslušné orgány zajistí, aby se instituce 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových 
požadavcích), které využívají jakýchkoli 
dočasných kapitálových a provozních 
zmírňujících opatření, zdržely jakéhokoli 
rozdělování výnosů akcionářům 
(dividendy, zpětný odkup, kupóny 
vedlejšího kapitálu tier1) a zvláštních 
plateb zaměstnancům (bonusy).

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanovení čl. 1 bodu 1 tohoto 
nařízení, pokud jde o změny čl. 429a 
nařízení (EU) č. 575/2013 ve znění 
nařízení (EU) 2019/876, pokud jde o 
kompenzační mechanismus připojený k 
dočasnému vyloučení některých rezerv 
vůči centrálním bankám, se použije ode 
dne 28. června 2021.

vypouští se

Or. en


