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Ændringsforslag 20
Clara Ponsatí Obiols

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I overensstemmelse med disse 
foranstaltninger opfordrer Europa-
Parlamentet Kommissionen, Den 
Europæiske Centralbank samt Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed til at 
arbejde sammen med henblik på at sikre, 
at kreditinstitutterne midlertidigt 
suspenderer uddelingen af udbytte frem til 
tidligst den 31. marts 2021.

Or. en

Ændringsforslag 21
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De garantier, som ydes i 
forbindelse med covid-19-pandemien af 
nationale regeringer eller andre offentlige 
enheder, der kan anerkendes som udbydere 
af kreditrisikoafdækning i henhold til 
reglerne om kreditrisikoreduktion i tredje 
del, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 
575/2013, kan sammenlignes, for så vidt 
angår deres risikobegrænsende virkninger, 
med garantier fra officielle 
eksportkreditagenturer, jf. artikel 47c i 
forordning (EU) nr. 575/2013. Det er 
derfor berettiget at bringe kravene til 
minimumsdækning for misligholdte 
eksponeringer, der drager fordel af 
garantier fra nationale regeringer eller 
andre offentlige enheder, på linje med de 
misligholdte eksponeringer, der drager 
fordel af garantier fra officielle 

(7) De garantier, som ydes i 
forbindelse med covid-19-pandemien af 
nationale regeringer eller andre offentlige 
enheder, der kan anerkendes som udbydere 
af kreditrisikoafdækning i henhold til 
reglerne om kreditrisikoreduktion i tredje 
del, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 
575/2013, kan sammenlignes, for så vidt 
angår deres risikobegrænsende virkninger, 
med garantier fra officielle 
eksportkreditagenturer, jf. artikel 47c i 
forordning (EU) nr. 575/2013. Det er 
derfor berettiget at bringe kravene til 
minimumsdækning for misligholdte 
eksponeringer, der drager fordel af 
garantier fra nationale regeringer eller 
andre offentlige enheder, på linje med de 
misligholdte eksponeringer, der permanent 
drager fordel af garantier fra officielle 
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eksportkreditagenturer. Garantier og 
modgarantier, der udvides i forbindelse 
med covid-19-pandemien i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne, 
bør derfor behandles på samme måde som 
garantier fra officielle 
eksportkreditagenturer.

eksportkreditagenturer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den økonomiske krise, der er 
opstået som følge af covid-19-pandemien, 
kræver omfattende offentlig finansiering 
for at begrænse den økonomiske 
tilbagegang. Regeringer er i lyset af den 
væsentlige nedgang i skatteindtægter og 
de forventede budgetunderskud nødt til at 
støtte sig til udstedelse af statsgæld for at 
kunne finansiere de ekstraordinære 
foranstaltninger. For de medlemsstater, 
der befinder sig uden for euroområdet, 
kan det blive vanskeligt og i nogle tilfælde 
umuligt at sikre hele den fornødne 
nødfinansiering udelukkende i den 
nationale valuta, samtidig med at man 
primært støtter sig til de lokale markeder, 
som er af begrænset størrelse og likviditet, 
især i den aktuelle ekstraordinære 
situation. Det kan være nødvendigt at 
finansiere støtteforanstaltninger ved at 
udstede statsobligationer, der er 
denomineret i en anden medlemsstats 
valuta, og navnlig i euro, for at bekæmpe 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. 
Det er derfor nødvendigt at forlænge og 
genindføre overgangsordningerne for 
eksponeringer mod centralregeringer og 
centralbanker, der er denomineret i en 
anden medlemsstats valuta, både for så 
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vidt angår de risikovægte, der er tildelt 
disse eksponeringer, samt anvendelsen af 
bestemmelserne om store eksponeringer, 
samtidig med at anvendelsen af 
bestemmelserne for kreditrisikoreduktion 
beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Det høje markedsvolatilitetsniveau 
siden udbruddet af covid-19-pandemien 
har betragtelig indvirkning på den 
kvantitative markedsrisikomultiplikator, 
der er indlejret i bankernes interne 
modeller. Bankerne skal dagligt backteste 
deres interne modeller for at vurdere, om 
deres interne modeller skaber 
tilstrækkelige kapitalkrav til at absorbere 
handelstab. Manglende overholdelse af 
kravet om back-testing eller overskridelse 
over en række dage medfører, at der i de 
interne modeller for markedsrisiko 
automatisk anvendes sanktioner. Back-
testing-kravet er derfor yderst procyklisk i 
en periode med ekstrem volatilitet som 
den, vi står over for i øjeblikket. For at 
afbøde de negative virkninger af et sådant 
krav bør bestemmelserne tillade større 
fleksibilitet med henblik på at gøre det 
muligt for tilsynsmyndighederne 
midlertidigt at se bort fra reglerne om 
overskridelse af bagstopperne.

Or. en

Ændringsforslag 24
Jonás Fernández
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Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Den ekstraordinære indvirkning af 
covid-19-pandemien ses også på de 
ekstreme volatilitetsniveauer på 
finansmarkederne. Vi oplever i dag, 
hvordan volatilitet og usikkerhed fører til 
stigende afkast på statsgæld, som til 
gengæld giver større ikke-realiserede tab 
på bankernes eksponeringer mod 
statsgæld. Med henblik på at afbøde den 
betragtelige negative indvirkning af 
markedsvolatilitet på bankernes 
kapitalgrundlag og som følge heraf på 
institutternes evne til at yde lån til kunder, 
bør der genetableres et midlertidigt covid-
19-relateret tilsynsfilter for eksponeringer 
mod centralregeringer.

Or. en

Ændringsforslag 25
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er i forbindelse med covid-19-
pandemien blevet klart, at muligheden for 
midlertidigt at udelukke visse 
eksponeringer mod centralbanker fra 
beregningen af et instituts samlede 
eksponeringsmål, jf. artikel 429a i 
forordning (EU) nr. 575/2013 som ændret 
ved forordning (EU) 2019/876, kunne vise 
sig at være af afgørende betydning i en 
krisesituation. Denne foranstaltnings 
effektivitet synes dog hæmmet af den 
mindskede fleksibilitet, der følger af den 
afbødningsmekanisme, der er knyttet til 

udgår
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sådanne midlertidige udelukkelser, og 
som ville begrænse institutternes 
mulighed for at øge eksponeringer mod 
centralbanker i en krisesituation. Dette 
kunne i sidste ende tvinge instituttet til at 
reducere omfanget af långivning til 
husholdninger og virksomheder. For at 
undgå uønskede konsekvenser i 
forbindelse med afbødningsmekanismen 
og sikre denne udelukkelses effektivitet i 
forbindelse med eventuelle fremtidige 
chok og kriser bør 
afbødningsmekanismen ændres, inden 
gearingsgradkravet i artikel 92, stk. 1, 
litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 
finder anvendelse i overensstemmelse med 
EU-retten den 28. juni 2021. Indtil de 
ændrede bestemmelser om beregningen af 
gearingsgraden, jf. forordning (EU) 
2019/876, finder anvendelse, bør artikel 
429a fortsat anvendes som indført ved 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2015/6218.
__________________
18Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2015/62 af 10. oktober 2014 om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for 
så vidt angår gearingsgraden (EUT L 11 
af 17.1.2015, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) På grund af de ekstraordinære 
volatilitetsniveauer på finansmarkederne 
siden udbruddet af covid-19-pandemien er 
den kvantitative 
markedsrisikomultiplikator steget, hvilket 
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kan ske, når markedsvolatiliteten 
overstiger de niveauer, som et instituts 
interne model har forudsagt. Selv om 
BCBS tilvejebringer en retlige mulighed 
for at mindske sådanne individuelle 
hændelser i modellerne for markedsrisici, 
er en sådan bestemmelse ikke fuldt ud 
tilgængelig i forordning (EU) 
nr. 575/2013. Der bør derfor indføres et 
begrænset råderum for de kompetente 
myndigheder for at udelade de 
overskridelser, der ikke skyldes mangler i 
de interne modeller, og som er opstået 
mellem den 1. januar 2020 og den 31. 
december 2021, i beregningen. Idet denne 
skønsbeføjelse for tilsynsmyndighederne 
muligvis også kan være berettiget i 
fremtidige situationer med ekstraordinær 
markedsvolatilitet, bør Kommissionen 
gennemgå denne bestemmelse i 
forbindelse med gennemgangen af 
forordning (EU) nr. 575/2013 med sigte 
på at gøre den permanent.

Or. en

Begrundelse

Som følge af de seneste ekstraordinære volatilitetsniveauer på finansmarkederne er det 
berettiget at tillægge de kompetente myndigheder et begrænset råderum til at begrænse den 
kvantitative markedsrisikomultiplikator i overensstemmelse med ECB's udtalelse fra 20. maj 
2020. Idet denne skønsbeføjelse for tilsynsmyndighederne muligvis også kan være berettiget i 
fremtidige situationer med ekstraordinær markedsvolatilitet, bør Kommissionen gennemgå 
denne bestemmelse i forbindelse med gennemgangen af forordning (EU) nr. 575/2013 med 
sigte på at gøre den permanent. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med 
forslagsstillerens ændringsforslag til artikel 366.

Ændringsforslag 27
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-
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19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid. BCBS indvilligede den 3. 
april 2020 i at tillade større fleksibilitet i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
overgangsordninger, som indfaser 
virkningen af IFRS 9. For at begrænse den 
volatilitet i den lovpligtige kapital, der kan 
opstå, hvis covid-19-krisen medfører en 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, er det også 
nødvendigt at forlænge 
overgangsordningerne i EU-retten.

19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i i) nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid for aktiver til amortiseret 
kostpris, og ii) ikke-realiserede nettotab 
på aktiver målt til dagsværdi igennem 
anden totalindkomst. BCBS indvilligede 
den 3. april 2020 i at tillade større 
fleksibilitet i forbindelse med 
gennemførelsen af de overgangsordninger, 
som indfaser virkningen af IFRS 9. For at 
begrænse den volatilitet i den lovpligtige 
kapital, der kan opstå, hvis covid-19-krisen 
medfører en markant stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab, er 
det også nødvendigt at forlænge 
overgangsordningerne i EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 28
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-
19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid. BCBS indvilligede den 3. 
april 2020 i at tillade større fleksibilitet i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
overgangsordninger, som indfaser 
virkningen af IFRS 9. For at begrænse den 
volatilitet i den lovpligtige kapital, der kan 
opstå, hvis covid-19-krisen medfører en 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, er det også 
nødvendigt at forlænge 

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-
19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i i) nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid for aktiver til amortiseret 
kostpris, og ii) ikke-realiserede nettotab 
på aktiver målt til dagsværdi igennem 
anden totalindkomst. BCBS indvilligede 
den 3. april 2020 i at tillade større 
fleksibilitet i forbindelse med 
gennemførelsen af de overgangsordninger, 
som indfaser virkningen af IFRS 9. For at 
begrænse den volatilitet i den lovpligtige 
kapital, der kan opstå, hvis covid-19-krisen 
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overgangsordningerne i EU-retten. medfører en markant stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab, er 
det også nødvendigt at forlænge 
overgangsordningerne i EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-
19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid. BCBS indvilligede den 3. 
april 2020 i at tillade større fleksibilitet i 
forbindelse med gennemførelsen af de 
overgangsordninger, som indfaser 
virkningen af IFRS 9. For at begrænse den 
volatilitet i den lovpligtige kapital, der kan 
opstå, hvis covid-19-krisen medfører en 
markant stigning i nedskrivninger til 
forventede kredittab, er det også 
nødvendigt at forlænge 
overgangsordningerne i EU-retten.

(10) Hvis IFRS 9 anvendes under den 
økonomiske nedgang forårsaget af covid-
19-pandemien, kan det føre til en pludselig 
markant stigning i i) nedskrivninger til 
forventede kredittab, da det for så vidt 
angår mange eksponeringer kan blive 
nødvendigt at beregne de forventede tab i 
deres løbetid for aktiver til amortiseret 
kostpris, og ii) ikke-realiserede nettotab 
på aktiver målt til dagsværdi igennem 
anden totalindkomst. BCBS indvilligede 
den 3. april 2020 i at tillade større 
fleksibilitet i forbindelse med 
gennemførelsen af de overgangsordninger, 
som indfaser virkningen af IFRS 9. For at 
begrænse den volatilitet i den lovpligtige 
kapital, der kan opstå, hvis covid-19-krisen 
medfører en markant stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab, er 
det også nødvendigt at forlænge 
overgangsordningerne i EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 30
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. For at undgå, at de 
institutter, som har en positiv dynamisk 
komponent i perioden 2018-2019, 
pålægges straf, bør det dog være tilladt at 
ændre skæringsdatoen i 2020 til 2018, 
såfremt summen af de forventede 
kredittab på denne dato er lavere. Det vil 
yderligere begrænse covid-19-krisens 
indvirkning på den mulige stigning i 
institutternes behov for nedskrivninger i 
henhold til IFRS 9, samtidig med at 
overgangsordningerne for de beløb, der 
blev fastsat for de forventede kredittab før 
covid-19-pandemien, opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 31
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab og 
ikke-realiserede nettotab på aktiver målt 
til dagsværdien igennem anden 
totalindkomst kan få på institutternes evne 
til at yde lån til kunder på tidspunkter, hvor 
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fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

det er mest nødvendigt, bør 
overgangsordningerne forlænges med to år, 
og institutterne bør fuldt ud i deres 
egentlige kernekapital kunne medregne 
enhver stigning i nye nedskrivninger til 
forventede kredittab og ikke-realiserede 
nettotab på aktiver målt til dagsværdien 
igennem anden totalindkomst, som de 
indregner i 2020 og 2021 for finansielle 
aktiver, der ikke er værdiforringede. Det 
vil yderligere begrænse covid-19-krisens 
indvirkning på den mulige stigning i 
institutternes behov for nedskrivninger og 
ikke-realiserede tab i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab og 
ikke-realiserede nettotab på aktiver målt 
til dagsværdien igennem anden 
totalindkomst kan få på institutternes evne 
til at yde lån til kunder på tidspunkter, hvor 
det er mest nødvendigt, bør 
overgangsordningerne forlænges med to år, 
og institutterne bør fuldt ud i deres 
egentlige kernekapital kunne medregne 
enhver stigning i nye nedskrivninger til 
forventede kredittab og ikke-realiserede 
nettotab på aktiver målt til dagsværdien 
igennem anden totalindkomst, som de 
indregner i 2020 og 2021 for finansielle 
aktiver, der ikke er værdiforringede. Det 
vil yderligere begrænse covid-19-krisens 
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kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

indvirkning på den mulige stigning i 
institutternes behov for nedskrivninger og 
ikke-realiserede tab i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 33
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab og 
ikke-realiserede nettotab på aktiver målt 
til dagsværdien igennem anden 
totalindkomst kan få på institutternes evne 
til at yde lån til kunder på tidspunkter, hvor 
det er mest nødvendigt, bør 
overgangsordningerne forlænges med to år, 
og institutterne bør fuldt ud i deres 
egentlige kernekapital kunne medregne 
enhver stigning i nye nedskrivninger til 
forventede kredittab og ikke-realiserede 
nettotab på aktiver målt til dagsværdien 
igennem anden totalindkomst, som de 
indregner i 2020 og 2021 for finansielle 
aktiver, der ikke er værdiforringede. Det 
vil yderligere begrænse covid-19-krisens 
indvirkning på den mulige stigning i 
institutternes behov for nedskrivninger og 
ikke-realiserede tab i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
fuldt ud i deres egentlige kernekapital 
kunne medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

(11) For at afbøde den potentielle 
indvirkning, som en pludselig stigning i 
nedskrivninger til forventede kredittab kan 
få på institutternes evne til at yde lån til 
kunder på tidspunkter, hvor det er mest 
nødvendigt, bør overgangsordningerne 
forlænges med to år, og institutterne bør 
delvist i deres egentlige kernekapital kunne 
medregne enhver stigning i nye 
nedskrivninger til forventede kredittab, 
som de indregner i 2020 og 2021 for 
finansielle aktiver, der ikke er 
værdiforringede. Det vil yderligere 
begrænse covid-19-krisens indvirkning på 
den mulige stigning i institutternes behov 
for nedskrivninger i henhold til IFRS 9, 
samtidig med at overgangsordningerne for 
de beløb, der blev fastsat for de forventede 
kredittab før covid-19-pandemien, 
opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 35
Jonás Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Covid-19-pandemien har 
endvidere ført til væsentlige 
begrænsninger for bankerne i relation til 
deres håndtering af både nye og 
eksisterende beholdninger af misligholdte 
lån. Bankerne forventes i løbet af 2020 at 
fortsætte med at reducere den 
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eksisterende beholdning af misligholdte 
lån. Det er dog under de nuværende 
forhold meget svært at overholde de 
seneste års overordnede reduceringsrate 
for misligholdte lån, da markederne for de 
misligholdte lån er lukkede, og adskillige 
medlemsstater oplever væsentlige 
forsinkelser eller suspenderinger i 
forbindelse med de retslige procedurer. 
Dette vil unægteligt få en negativ 
indvirkning på bankernes 
inddrivelsesrater og inddrivelsestid. På 
baggrund heraf forudsættes det, at 
bankernes kalender for misligholdte lån 
stilles midlertidig i bero.

Or. en

Ændringsforslag 36
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I marts 2020 reviderede Gruppen af 
Centralbankchefer og Finanstilsynschefer 
(GHOS) tidsplanen for gennemførelsen af 
de sidste elementer i Basel-rammen. Selv 
om de fleste af de sidste elementer stadig 
mangler at blive gennemført i EU-retten, er 
gearingsgradbufferkravet for globale 
systemisk vigtige institutter allerede blevet 
gennemført ved de ændringer, der blev 
indført ved forordning (EU) 2019/876. 
Derfor bør anvendelsesdatoen for 
gearingsgradbufferkravet udskydes et år 
til den 1. januar 2023 som aftalt på 
internationalt plan. Anvendelsesdatoen i 
forordning (EU) 2019/876 bør ændres i 
overensstemmelse hermed for at sikre lige 
vilkår på internationalt plan for institutter, 
der er etableret i Unionen, og som driver 
virksomhed uden for Unionen. Hvis 
anvendelsen af gearingsgradbufferkravet 
udsættes, vil der i udsættelsesperioden 

(13) I marts 2020 reviderede Gruppen af 
Centralbankchefer og Finanstilsynschefer 
(GHOS) tidsplanen for gennemførelsen af 
de sidste elementer i Basel-rammen. Selv 
om de fleste af de sidste elementer stadig 
mangler at blive gennemført i EU-retten, er 
gearingsgradbufferkravet for globale 
systemisk vigtige institutter allerede blevet 
gennemført ved de ændringer, der blev 
indført ved forordning (EU) 2019/876. 
Anvendelsesdatoen i forordning (EU) 
2019/876 bør ændres i overensstemmelse 
hermed for at sikre lige vilkår på 
internationalt plan for institutter, der er 
etableret i Unionen, og som driver 
virksomhed uden for Unionen.
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ikke være nogen konsekvenser for 
manglende opfyldelse af dette krav, jf. 
artikel 141c i direktiv 2013/36/EU, og 
ingen relateret udlodningsrestriktion, jf. 
artikel 141b i nævnte direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 37
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I betragtning af de særlige 
garantier, som er knyttet til lån, der ydes 
af kreditinstitutter til pensionister eller 
arbejdstagere med en tidsubegrænset 
kontrakt mod en ubetinget overførsel af 
en del af låntagerens pension eller løn til 
det pågældende kreditinstitut, blev artikel 
123 i forordning (EU) nr. 575/2013 
ændret ved forordning (EU) 2019/876 for 
at give mulighed for en gunstigere 
behandling af sådanne lån. Hvis denne 
behandling anvendes i forbindelse med 
covid-19-pandemien, vil det give 
institutterne et incitament til at øge 
långivningen til arbejdstagere og 
pensionister. Det er derfor nødvendigt at 
fremrykke anvendelsesdatoen for denne 
bestemmelse, således at institutterne kan 
anvende bestemmelsen allerede under 
covid-19-pandemien.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Bestemmelserne om justering af 
risikovægtede ikkemisligholdte SMV-
eksponeringer i artikel 501 i forordning 
(EU) nr. 575/2013 (SMV-støttefaktoren) 
blev ændret ved forordning (EU) 
2019/876. Ved nævnte forordning blev der 
også i artikel 501a i forordning (EU) nr. 
575/2013 indført en ny justering af 
kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko for 
eksponeringer mod enheder, der driver 
eller finansierer fysiske strukturer eller 
faciliteter, systemer og net, der leverer 
eller støtter grundlæggende offentlige 
tjenester (infrastrukturstøttefaktorerne). 
Da disse støttefaktorer giver mulighed for 
en gunstigere behandling af visse 
eksponeringer mod SMV'er og 
infrastruktur, vil deres anvendelse i 
forbindelse med covid-19-pandemien give 
institutterne et incitament til at øge hårdt 
tiltrængt långivning til disse enheder. Det 
er derfor nødvendigt at fremrykke 
anvendelsesdatoen af de to støttefaktorer, 
således at institutterne kan anvende dem 
allerede under covid-19-pandemien.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 39
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den tilsynsmæssige behandling af 
visse softwareaktiver blev ændret ved 
forordning (EU) 2019/876 for at støtte 
overgangen til en mere digitaliseret 
banksektor yderligere. Der bør i 
forbindelse med den fremskyndede 

udgår
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udbredelse af digitale tjenester som følge 
af offentlige foranstaltninger, der er 
vedtaget for at afhjælpe covid-19-
pandemien, tages højde for anvendelsen 
af disse ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den tilsynsmæssige behandling af 
visse softwareaktiver blev ændret ved 
forordning (EU) 2019/876 for at støtte 
overgangen til en mere digitaliseret 
banksektor yderligere. Der bør i 
forbindelse med den fremskyndede 
udbredelse af digitale tjenester som følge 
af offentlige foranstaltninger, der er 
vedtaget for at afhjælpe covid-19-
pandemien, tages højde for anvendelsen 
af disse ændringer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis de ekstraordinære 
støtteforanstaltninger, der vedtages med 
henblik på at lette virkningen af covid-19-
pandemien, skal være effektive med 
hensyn til fortsat at sikre en mere 

(18) Hvis de ekstraordinære 
støtteforanstaltninger, der vedtages med 
henblik på at lette virkningen af covid-19-
pandemien, skal være effektive med 
hensyn til fortsat at sikre en mere 
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modstandsdygtig banksektor og tilskynde 
institutterne til at fortsætte långivningen, er 
det nødvendigt, at den afhjælpende 
virkning af disse foranstaltninger 
omgående afspejles i den måde, som 
kapitalkravene fastsættes på. Denne 
forordning bør under hensyn til disse 
presserende ændringer af den 
tilsynsmæssige ramme træde i kraft dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

modstandsdygtig banksektor og tilskynde 
institutterne til at fortsætte långivningen, er 
det nødvendigt, at den afhjælpende 
virkning af disse foranstaltninger 
omgående afspejles i den måde, som 
kapitalkravene fastsættes på. Der bør 
udtrykkeligt tages hensyn til 
indvirkningen af sådanne 
hjælpeforanstaltninger i forbindelse med 
den i artikel 97 i direktiv 2013/36/EU 
omtalte tilsynskontrol- og 
evalueringsproces. Med henblik på at 
gennemføre 
kapitalbevaringsforanstaltninger bør de 
kompetente myndigheder derudover 
tillægges beføjelse til midlertidigt at 
suspendere udbetaling af variabel løn, 
skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser, 
ordninger vedrørende tilbagekøb af egne 
aktier samt et kreditinstituts udlodninger 
eller rentebetaling til aktionærer, 
selskabsdeltagere eller indehavere af 
hybride kernekapitalinstrumenter, såfremt 
dette forbud ikke betragtes som 
misligholdelse fra instituttets side, og 
Kommissionen i en gennemførelsesretsakt 
fastslår, at det indre marked er ramt af en 
alvorlig økonomisk forstyrrelse. I sådanne 
tilfælde bør de kompetente myndigheder 
stille krav om, at kreditinstitutterne 
fremlægger en handlingsplan inden tre 
måneder med udspecificering af interne 
foranstaltninger, som har sigte på at 
genoprette et instituts soliditet. 
Handlingsplanen bør indeholde en 
køreplan og en strategi for, hvordan 
instituttet på ny kan opfylde 
tilsynskravene i henhold til direktiv 
2013/36/EU og forordning (EU) 
nr. 575/2013, samt fastsætte en tidsfrist 
for gennemførelsen heraf. De kompetente 
myndigheder bør gennemgå og godkende 
sådanne handlingsplaner. Denne 
forordning bør under hensyn til disse 
presserende ændringer af den 
tilsynsmæssige ramme træde i kraft dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.
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Or. en

Ændringsforslag 42
José Gusmão

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis de ekstraordinære 
støtteforanstaltninger, der vedtages med 
henblik på at lette virkningen af covid-19-
pandemien, skal være effektive med 
hensyn til fortsat at sikre en mere 
modstandsdygtig banksektor og tilskynde 
institutterne til at fortsætte långivningen, er 
det nødvendigt, at den afhjælpende 
virkning af disse foranstaltninger 
omgående afspejles i den måde, som 
kapitalkravene fastsættes på. Denne 
forordning bør under hensyn til disse 
presserende ændringer af den 
tilsynsmæssige ramme træde i kraft dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

(18) Hvis de ekstraordinære 
støtteforanstaltninger, der vedtages med 
henblik på at lette virkningen af covid-19-
pandemien, skal være effektive med 
hensyn til fortsat at sikre en mere 
modstandsdygtig banksektor og tilskynde 
institutterne til at fortsætte långivningen, er 
det nødvendigt, at den afhjælpende 
virkning af disse foranstaltninger 
omgående afspejles i den måde, som 
kapitalkravene fastsættes på. Institutter, 
som drager fordel af hjælpe- og 
kapitalbevaringsforanstaltninger, bør dog 
ikke have lov til at foretage udlodninger 
til aktionærer (udbytte, tilbagekøb af egne 
aktier og hybride kernekapitalskuponer) 
samt skønsmæssige fastsatte betalinger til 
personalet (bonusser). Denne forordning 
bør under hensyn til disse presserende 
ændringer af den tilsynsmæssige ramme 
træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 43
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 2 – stk. 1a – 1 e (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 2 foretages følgende 
ændringer:
a) Som stk. 1a til 1e indsættes:
1a. Uden at det berører de i direktiv 
2013/36/EU omhandlede beføjelser og 
procedurer, skal de kompetente 
myndigheder tillægges beføjelser til 
midlertidigt at suspendere udbetaling af 
variabel løn eller skønsmæssigt fastsatte 
pensionsydelser, ordninger vedrørende 
tilbagekøb af egne aktier samt et 
kreditinstituts udlodninger eller 
rentebetaling til aktionærer, 
selskabsdeltagere eller indehavere af 
hybride kernekapitalinstrumenter, hvis 
dette forbud ikke betragtes som 
misligholdelse fra instituttets side.
1b. Såfremt et institut opfylder det 
kombinerede bufferkrav, skal det ikke 
være omfattet af de i stk. 1a omhandlede 
suspensioner i det omfang, at den 
egentlige kernekapital ikke reduceres til et 
niveau, hvor det kombinerede bufferkrav 
ikke længere opfyldes.
1c. De pågældende midlertidige 
suspensionsbeføjelser skal finde 
anvendelse på kreditinstitutter, såfremt 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt fastslår, at det 
indre marked er ramt af en alvorlig 
økonomisk forstyrrelse. Kommissionen 
skal endvidere fastslå, at det indre marked 
er ramt af en alvorlig økonomisk 
forstyrrelse, når Rådet har vedtaget en 
beslutning, som fastslår, at der er tale om 
en nødsituation, som i henhold til artikel 
18 i forordning (EU) nr. 1093/2010 er til 
fare for finansmarkedernes ordentlige 
funktionsmåde og integritet eller 
stabiliteten af hele finanssystemet i 
Unionen. Gennemførelsesretsakten skal 
angive varigheden af sådanne 
midlertidige suspensioner, som ikke må 
overstige 12 måneder, medmindre den 
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alvorlige økonomiske forstyrrelse pågår i 
mere end 12 måneder, hvor 
Kommissionen i så fald skal forlænge 
varigheden af de midlertidige 
suspensioner.
1d. Kommissionen skal handle i 
henhold til en formel udtalelse fra Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, 
som indikerer, at Unionens 
finansmarkeder står over for en systemisk 
risiko, der berettiger til de i denne artikel 
anførte ekstraordinære foranstaltninger. 
Kommissionen skal forinden vedtagelsen 
af den i stk. 1b anførte 
gennemførelsesretsakt underrette Europa-
Parlamentet og Rådet. Når Kommissionen 
beslutter, at det indre marked er ramt af 
en alvorlig økonomisk forstyrrelse, skal de 
kompetente myndigheder stille krav til 
kreditinstitutterne om at fremlægge en 
handlingsplan inden tre måneder med 
udspecificering af interne 
foranstaltninger og udløsere, som har 
sigte på at genoprette et instituts soliditet i 
overensstemmelse med artikel 104 i 
direktiv 2013/36/EU. Handlingsplanen 
skal endvidere indeholde en køreplan og 
strategi for, hvordan instituttet på ny kan 
opfylde tilsynskravene i henhold til 
direktiv 2013/36/EU og nærværende 
forordning, samt fastsætte en tidsfrist for 
gennemførelsen heraf. De kompetente 
myndigheder skal gennemgå og godkende 
sådanne handlingsplaner.
1e. Beføjelsen til at vedtage en i 
henhold til stk. 1c gennemførelsesretsakt 
tillægges Kommissionen, som træffer 
afgørelse i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 464, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 44
Engin Eroglu
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 36 indsættes følgende 
afsnit efter første afsnit: 
"EBA bør træffe alle foranstaltninger 
inden for denne tidsfrist samt give 
Europa-Parlamentet en begrundelse for 
enhver forsinkelse. EBA skal sikre, at 
kalibreringen og metoderne indeholdte i 
udkastet til reguleringsmæssige tekniske 
standarder ikke underminerer det i stk. 1 i 
nærværende artikel fastsatte formål om et 
meningsfuldt undtagelsesniveau for så 
vidt angår fradrag for forsigtigt 
værdiansatte softwareaktiver."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfordrer til, at der gøres en større indsats og til større 
gennemsigtighed i processen for udarbejdelse af udkastet til reguleringsmæssige tekniske 
standarder som bemyndiget i henhold til CRR II. Dette skal ske med henblik på at sikre, at 
denne vigtige bemyndigelse ikke forsinkes uretmæssigt. Ændringsforslaget sigter endvidere 
mod at undgå, at en konservativ kalibrering af udkastet til reguleringsmæssige tekniske 
standarder underminerer den politiske aftale på teknisk niveau samt målsætningen med 
ændringen af CRR II.

Ændringsforslag 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 47c – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 47c indsættes følgende 
afsnit:
"3a. Uanset stk. 2 og 3 skal de 
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anvendelige faktorer finde anvendelse, 
når eksponeringen klassificeres som 
misligholdelse inden den sidste dag i 
2021, ved at tillægge 24 måneder til denne 
dato."

Or. en

Ændringsforslag 46
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 47c – stk. 3 a (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) I artikel 47c indsættes følgende 
afsnit:
"3a. Uanset stk. 2 og 3 skal de 
anvendelige faktorer finde anvendelse, 
når eksponeringen klassificeres som 
misligholdelse inden den sidste dag i 
2023, ved at tillægge 24 måneder til denne 
dato."

Or. en

Ændringsforslag 47
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 47c – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 47c indsættes følgende 
stykke:
"4a. Uanset stk. 3 skal følgende ligeledes 
finde anvendelse på den del af den 
misligholdte eksponering, som er 
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garanteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e):
a) 0 for den sikrede del af den 
misligholdte eksponering, som skal 
anvendes i perioden mellem et og syv år 
efter det tidspunkt, hvor den blev 
klassificeret som misligholdt, og
b) 1 for den sikrede del af den 
misligholdte eksponering, som skal 
anvendes fra den første dag i det ottende 
år efter det tidspunkt, hvor den blev 
klassificeret som misligholdt."

Or. en

Begrundelse

Vi indarbejder denne bestemmelse permanent i CRR, da CRR i modsat fald fortsat vil være 
uoverensstemmende. Rationalet (betragtning 7) for at forlænge en sådan favorabel 
behandling af covid-19-relaterede garantier finder ligeledes anvendelse på andre garantier 
stillet af de samme anerkendte udbydere af kreditrisikoafdækning. Henset til, at 
eksportkreditagenturer udsteder garantier på vegne af nationale regeringer, bør de af de 
nationale regeringer direkte udstedte garantier endvidere nyde samme behandling.

Ændringsforslag 48
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 114 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 114, stk. 6, udgår.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning relateret til forlængelsen af de gældende overgangsordninger vedrørende 
behandlingen af eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, 
der som følge af covid-19-pandemien er denomineret og finansieret i en anden medlemsstats 
nationale valuta.
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Ændringsforslag 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 114 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 114, stk. 6, affattes således:
"6. For eksponeringer som anført i artikel 
495, stk. 2

"6. For eksponeringer som anført i artikel 
495, stk. 2

a) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2018 udgøre 20 % 
af den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med stk. 
2

a) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2023 udgøre 20 % 
af den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med stk. 
2

b) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2019 udgøre 50 % 
af den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med stk. 
2

b) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2024 udgøre 50 % 
af den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med stk. 
2

c) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2020 og derefter 
udgøre 100 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med stk. 2."

c) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i 2025 og derefter 
udgøre 100 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med stk. 2."

Or. en

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

Begrundelse

Forslaget har til formål at nulstille overgangsperioderne, som oprindeligt blev godkendt for 
eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, der er denomineret i en anden 
medlemsstats valuta, både for så vidt angår de risikovægte, der er tildelt disse eksponeringer, 
samt anvendelsen af bestemmelserne om store eksponeringer.

Ændringsforslag 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 150 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Artikel 150, stk. 1, litra d), nr. ii), 
affattes således:

"ii) eksponeringer mod centralregeringen 
og centralbanken risikovægtes med 0 % i 
henhold til artikel 114, stk. 2 eller 4, eller 
artikel 495, stk. 2."

"ii) eksponeringer mod centralregeringen 
og centralbanken risikovægtes med 0 % i 
henhold til artikel 114, stk. 2 eller 4."

Or. en

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

Begrundelse

Teknisk tilpasning relateret til forlængelsen af de gældende overgangsordninger vedrørende 
behandlingen af eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, 
der som følge af covid-19-pandemien er denomineret og finansieret i en anden medlemsstats 
nationale valuta.

Ændringsforslag 51
Caroline Nagtegaal
for Renew-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 366 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 366, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"I helt ekstraordinære tilfælde kan de 
kompetente myndigheder se bort fra 
overskridelser både i relation til 
hypotetiske og faktiske ændringer, 
såfremt disse overskridelser ikke skyldes 
forskelle i den interne model og er opstået 
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i beregningen af den i stk. 3 angivne 
plusfaktor i perioden mellem den 1. 
januar 2020 og den 31. december 2021."

Or. en

Ændringsforslag 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 366 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 366, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"De kompetente myndigheder kan i 
enkelttilfælde se bort fra overskridelser, 
som ikke skyldes forskelle i den interne 
model, og som er opstået i beregningen af 
den i artikel 366, stk. 3, angivne 
plusfaktor."

Or. en

Ændringsforslag 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 366 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 366, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"De kompetente myndigheder kan i 
enkelttilfælde se bort fra overskridelser, 
som ikke skyldes forskelle i den interne 
model, og som er opstået i beregningen af 
den i nærværende artikels stk. 3 angivne 
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plusfaktor i perioden mellem den 1. 
januar 2020 og den 31. december 2021."

Or. en

Begrundelse

Som følge af de ekstraordinære volatilitetsniveauer på finansmarkederne er den kvantitative 
multiplikator steget, hvilket kan ske, når markedsvolatiliteten overstiger de niveauer, som en 
banks interne model har forudsagt. BCBS giver mulighed for at mindske sådanne individuelle 
hændelser, men en sådan bestemmelse er ikke fuldt ud tilgængelig i vores ramme. De 
kompetente myndigheder er derfor nødt til at have et begrænset råderum til at kunne se bort 
fra overskridelser, hvilket er i overensstemmelse med ECB's udtalelse fra 20. maj 2020. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med forslagsstillerens ændringsforslag til 
betragtning 8a.

Ændringsforslag 54
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 366 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 366, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"De kompetente myndigheder kan i 
enkelttilfælde se bort fra overskridelser, 
som ikke skyldes forskelle i den interne 
model, og som er opstået i beregningen af 
den i artikel 366, stk. 3, angivne 
plusfaktor."

Or. en

Ændringsforslag 55
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 429a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 429a, som ændret ved 
forordning (EU) 2019/876, foretages 
følgende ændringer:

udgår

a) I stk. 1 affattes indledningen i litra 
n) således:
"n) følgende eksponeringer mod 
instituttets centralbank, underlagt 
betingelserne i stk. 5 og 6: "
b) I stk. 7 affattes definitionerne af 
"LR" og "CB" således:
"EMLR = 9, stk. 4, inklusive de 
udelukkede eksponeringer i 
overensstemmelse med nærværende 
artikels stk. 1, litra n), på datoen for den 
offentlige erklæring, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 5, litra a), og
CB = den samlede værdi af instituttets 
eksponeringer mod dets centralbank, som 
kan udelukkes i overensstemmelse med 
stk. 1, litra n), på datoen for den offentlige 
erklæring, der er omhandlet i stk. 5, litra 
a). "

Or. en

Ændringsforslag 56
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 43 - stk. 1 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 1 indsættes følgende litra:
"pa) Statspapirer udstedt af ØMU-lande 
og centralbankernes eksponeringer. Dette 
vil være gældende indtil den 30. juni 2023 
som følge af virkningerne af krisen samt i 
den mellemliggende periode, indtil der 
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foreligger en endelig afgørelse."

Or. en

Ændringsforslag 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 429a – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 5 tilføjes følgende litra:
"ba)  instituttets kompetente myndighed 
har efter høring af den relevante 
centralbank fastsat startdatoen for, 
hvornår de ekstraordinære 
omstændigheder må antages at have 
opstået, og offentliggjort denne dato. 
Datoen skal fastsættes til udløbet af et 
kvartal."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med forslagsstillerens øvrige ændringsforslag 
vedrørende den midlertidige udeladelse af visse eksponeringer mod centralbankerne i 
beregningen af gearingsgrad samt i lyset af covid-19. Da bankerne sandsynligvis vil have 
akkumuleret en væsentlig centralbankreserve frem til den 28. juni 2021, når den "endelige" 
skønsmæssige beføjelse til at udelade centralbankreserver træder i kraft, bør dette 
ændringsforslag undgå en væsentlig opadgående rekalibrering af gearingskravet ved at flytte 
skæringsdatoen for beregningen af afbødningsmekanismen til den dato, hvor de 
ekstraordinære omstændigheder opstod.

Ændringsforslag 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 429a – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EMLR = instituttets samlede 
eksponeringsmål som fastlagt i artikel 429, 
stk. 4, inklusive de udelukkede 
eksponeringer i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 1, litra n), på 
datoen for den offentlige erklæring, der er 
omhandlet i nærværende artikels stk. 5, 
litra a), og

EMLR = instituttets samlede 
eksponeringsmål som fastlagt i artikel 429, 
stk. 4, inklusive de udelukkede 
eksponeringer i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 1, litra n), på 
datoen, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 5, litra c), og

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med forslagsstillerens øvrige ændringsforslag 
vedrørende den midlertidige udeladelse af visse eksponeringer mod centralbankerne i 
beregningen af gearingsgrad samt i lyset af covid-19. Da bankerne sandsynligvis vil have 
akkumuleret en væsentlig centralbankreserve frem til den 28. juni 2021, når den "endelige" 
skønsmæssige beføjelse til at udelade centralbankreserver træder i kraft, bør dette 
ændringsforslag undgå en væsentlig opadgående rekalibrering af gearingskravet ved at flytte 
skæringsdatoen for beregningen af afbødningsmekanismen til den dato, hvor de 
ekstraordinære omstændigheder opstod.

Ændringsforslag 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 429a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CB = den samlede værdi af instituttets 
eksponeringer mod dets centralbank, som 
kan udelukkes i overensstemmelse med 
stk. 1, litra n) , på datoen for den 
offentlige erklæring, der er omhandlet i 
stk. 5, litra a).

CB = den gennemsnitlige værdi af 
instituttets eksponeringer mod dets 
centralbank beregnet over hele 
centralbankens reservekravsperiode, der 
er gået umiddelbart forud for den i stk. 5, 
litra c), angivne dato, som kan udelukkes i 
overensstemmelse med stk. 1, litra n).

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med forslagsstillerens øvrige ændringsforslag 
vedrørende den midlertidige udeladelse af visse eksponeringer mod centralbankerne i 
beregningen af gearingsgrad samt i lyset af covid-19. Da bankerne sandsynligvis vil have 
akkumuleret en væsentlig centralbankreserve frem til den 28. juni 2021, når den "endelige" 
skønsmæssige beføjelse til at udelade centralbankreserver træder i kraft, bør dette 
ændringsforslag undgå en væsentlig opadgående rekalibrering af gearingskravet ved at flytte 
skæringsdatoen for beregningen af afbødningsmekanismen til den dato, hvor de 
ekstraordinære omstændigheder opstod.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 450 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 450a
Med henblik på at øge finanssektorens 
modstandsdygtighed og for at styrke dens 
evne til at yde lån til realøkonomien i den 
aktuelle krisesituation skal 
kreditinstitutterne suspendere enhver 
form for udlodning frem til oktober 2021. 
Frem til denne dato skal 
kreditinstitutterne endvidere suspendere 
tilbagekøb af egne aktier samt omfattende 
bonusbetalinger.
Dette stykke finder anvendelse på de i 
artikel 2, nr. 7, 16, 22 og 23, i forordning 
(EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 
definerede institutter."

Or. en

Ændringsforslag 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 467a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 467a
Filter
1. Uanset artikel 35 og indtil 
udgangen af den overgangsperiode, der er 
fastsat i nærværende artikels stk. 2, kan 
institutter indregne beløbet "A", der 
beregnes i overensstemmelse med 
nedenstående formel, i deres egentlige 
kernekapital:
A=(a) x f
Hvor (a) er værdien af de positive eller 
negative ikke-realiserede tab, der er lidt 
siden den 31. december 2019, i henhold til 
opgørelsen i balancen under "Ændringer 
i dagsværdien af gældsinstrumenter, der 
måles til dagsværdi igennem anden 
totalindkomst", svarende til 
eksponeringerne mod centralregeringer, 
eksklusive dem, der på hver 
indberetningsdato er værdiforringet i 
henhold til definitionen i tillæg A til 
bilaget vedrørende IFRS 9.
2. Institutterne anvender følgende 
faktorer "f" til at beregne det i stk. 1 
omhandlede beløb "A":
a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 
til den 31. december 2020
b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 
til den 31. december 2021
c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022
d) 0,50 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2023
e) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.
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3. Et institut skal beslutte, om det vil 
anvende ordningerne fastsat i 
nærværende artikel i overgangsperioden, 
og skal underrette den kompetente 
myndighed om sin beslutning senest [dato 
endnu ikke bekræftet]. Har et institut 
modtaget forudgående tilladelse fra den 
kompetente myndighed, kan det i 
overgangsperioden en enkelt gang 
omgøre sin oprindelige beslutning."

Or. en

Begrundelse

De forskellige institutter indregner ekstreme volatilitetsniveauer på finansmarkederne.  
Volatilitet fører til stigende afkast på statsgæld, hvilket giver større ikke-realiserede tab på 
bankernes eksponeringer. CRR fastslår, at kernekapitalen skal kompensere for ikke-
realiserede gevinster/tab. Denne procykliske indvirkning underminerer udlån til økonomien. 
For at undgå dette problem blev der etableret et midlertidigt, gennemsigtigt og covid-
orienteret filter. Et sådant filter blev anvendt under den forrige finanskrise.

Ændringsforslag 62
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 467 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 467a
1. Uanset artikel 35 og indtil 
udgangen af den overgangsperiode, der er 
fastsat i nærværende artikels stk. 2, kan 
følgende indregne beløbet "A", der 
beregnes i overensstemmelse med 
nedenstående formel, i deres egentlige 
kernekapital: A= (a) x f
Hvor:
(a) er stigningen i ikke-realiserede 
nettotab, der er lidt siden den 31. 
december 2019, i henhold til opgørelsen 
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under "Ændringer i dagsværdien af 
gældsinstrumenter, der måles til 
dagsværdi igennem anden 
totalindkomst".
2. Institutterne anvender følgende 
faktorer "f" til at beregne det i stk. 1 
omhandlede beløb "A":
a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 
til den 31. december 2020
b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 
til den 31. december 2021
c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022
d) 0,50 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2023
e) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.
3. Et institut beslutter, om det vil 
anvende ordningerne fastsat i 
nærværende artikel i overgangsperioden, 
og underretter den kompetente myndighed 
om sin beslutning senest ... 2020. Har et 
institut modtaget forudgående tilladelse 
fra den kompetente myndighed, kan det i 
overgangsperioden en enkelt gang 
omgøre sin oprindelige beslutning."

Or. en

Ændringsforslag 63
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 
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løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
værdiforringede som defineret i appendiks 
A til bilaget vedrørende IFRS 9 pr. 1. 
januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 9 
anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste.

løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
værdiforringede som defineret i appendiks 
A til bilaget vedrørende IFRS 9 pr. 1. 
januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 9 
anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste. Institutter 
kan erstatte den ovenfor nævnte 
skæringsdato med den 1. januar 2018 i de 
tilfælde, hvor summen af de forventede 
kredittab på denne dato er lavere.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag erstatter den nuværende dynamiske komponent med en ny dynamisk 
komponent for 2020-2024. Kommissionen fjerner dog den akkumulerede "medregning" for 
banker med en positiv dynamisk komponent i 2018-2019, hvilket konsekvent vil få en negativ 
indvirkning. Dette strider mod logikken i forslaget, idet nogle institutter så ville være stillet 
værre, end de er i den indeværende overgangsperiode. Dette ændringsforslag løser problemet 
ved at gøre det muligt for kreditinstitutterne at vælge skæringsdatoen.

Ændringsforslag 64
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
værdiforringede som defineret i appendiks 

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
klassificeret som værdiforringede inden 
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A til bilaget vedrørende IFRS 9 pr. 1. 
januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 9 
anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste.

den 1. januar 2020 som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 9 
pr. 1. januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 
9 anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste.

Or. en

Ændringsforslag 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Institutter erstatter det beløb, der er 
beregnet i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 3, litra b), med 
summen af de forventede kredittab over 12 
måneder beregnet i overensstemmelse med 
afsnit 5.5.5 i bilaget vedrørende IFRS 9 og 
størrelsen af den nedskrivning til 
forventede kredittab i løbetiden, der er 
beregnet i overensstemmelse med afsnit 
5.5.3 i bilaget vedrørende IFRS 9, med 
undtagelse af nedskrivninger til forventede 
kredittab i løbetiden for finansielle aktiver, 
der er værdiforringede som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 9, 
pr. 1. januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 
9 anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste, med 
fradrag af summen af de dermed forbundne 
forventede tab for de samme eksponeringer 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
158, stk. 5, 6 og 10. Såfremt beregningen 
resulterer i et negativt tal, fastsætter 
instituttet værdien af beløbet omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3, litra b), til nul.

c) Institutter erstatter det beløb, der er 
beregnet i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 3, litra b), med 
summen af de forventede kredittab over 12 
måneder beregnet i overensstemmelse med 
afsnit 5.5.5 i bilaget vedrørende IFRS 9 og 
størrelsen af den nedskrivning til 
forventede kredittab i løbetiden, der er 
beregnet i overensstemmelse med afsnit 
5.5.3 i bilaget vedrørende IFRS 9, med 
undtagelse af nedskrivninger til forventede 
kredittab i løbetiden for finansielle aktiver, 
der er værdiforringede som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 9, 
pr. 1. januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 
9 anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste, med 
fradrag af summen af de dermed forbundne 
forventede tab for de samme eksponeringer 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
158, stk. 5, 6 og 10. Institutter kan erstatte 
den ovenfor nævnte skæringsdato med 
den 1. januar 2018 i de tilfælde, hvor 
summen af de forventede kredittab på 
denne dato er lavere. Såfremt beregningen 
resulterer i et negativt tal, fastsætter 
instituttet værdien af beløbet omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3, litra b), til nul.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag erstatter den nuværende dynamiske komponent med en ny dynamisk 
komponent for 2020-2024. Kommissionen fjerner dog den akkumulerede "medregning" for 
banker med en positiv dynamisk komponent i 2018-2019, hvilket konsekvent vil få en negativ 
indvirkning. Dette strider mod logikken i forslaget, idet nogle institutter så ville være stillet 
værre, end de er i den indeværende overgangsperiode. Dette ændringsforslag løser problemet 
ved at gøre det muligt for kreditinstitutterne at vælge skæringsdatoen.

Ændringsforslag 66
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,7 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2020

a) 0,85 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2021

Or. en

Ændringsforslag 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,7 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2020

a) 1 i perioden fra den 1. januar 2018 
til den 31. december 2018

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
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virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 68
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021

b) 0,70 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022

Or. en

Ændringsforslag 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021

b) 0,85 i perioden fra den 1. januar 
2019 til den 31. december 2019

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.
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Ændringsforslag 70
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022

c) 0,50 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2024

Or. en

Ændringsforslag 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022

c) 0,85 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2020

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 72
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
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Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 0 i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2024.

d) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.

Or. en

Ændringsforslag 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2024.

d) 0,85 i perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 0,7 i perioden fra den 1. januar 
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2022 til den 31. december 2022

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2023

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6 – litra d c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag nulstiller blot den dynamiske komponent. Vi mener, at det også er 
nødvendigt at nulstille den statiske komponent med henblik på at undgå uønskede procykliske 
virkninger på kapital, hvilket vil få en negativ indvirkning på udlån til realøkonomien. Denne 
foranstaltning er udtrykkeligt i overensstemmelse med Basel-rammen. Den 3. april 2020 
offentliggjorde BCBS "Measures to reflect the impact of Covid-19" (Foranstaltninger til at 
afspejle indvirkningen af covid-19), hvilket gjorde en sådan nulstilling mulig.

Ændringsforslag 77
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 
til den 31. december 2020

a) 0,9 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2020

Or. en

Ændringsforslag 78
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 6a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 b) 0,9 i perioden fra den 1. januar 
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til den 31. december 2021 2021 til den 31. december 2021

Or. en

Ændringsforslag 79
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f – nr. ii
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende afsnit indsættes: udgår
"Ved genberegning af kravene i denne 
forordning og i direktiv 2013/36/EU med 
henblik på første afsnit tillægges det beløb 
ABSA, der er omhandlet i stk. 1, andet 
afsnit, litra a), en risikovægt på 100 %." 

Or. en

Ændringsforslag 80
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra h a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Følgende stykke tilføjes:
"9a. Senest 24 måneder efter vedtagelsen 
af nærværende forordning, skal 
Kommissionen udgive en rapport, som 
indeholder en omfattende vurdering af 
bestemmelserne i artikel 473a, samt, hvis 
det er relevant, fremsætte 
lovgivningsmæssige forslag med henblik 
på at etablere en gennemsigtig og 
kontracyklisk ramme for indregningen af 
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forventede kredittab."

Or. en

Ændringsforslag 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 473aa
1. Uanset artikel 35 og indtil udgangen af 
den overgangsperiode, der er fastsat i 
nærværende artikels stk. 2, kan følgende 
indregnes i beløbet "A", der beregnes i 
overensstemmelse med nedenstående 
formel, i deres egentlige kernekapital:
A= (a) x f
Hvor:
(a) er stigningen i de ikke-realiserede 
nettotab, der er lidt siden den 31. 
december 2019, i henhold til opgørelsen 
under "Ændringer i dagsværdien af 
gældsinstrumenter, der måles til 
dagsværdi igennem anden 
totalindkomst".
2. Institutterne anvender følgende 
faktorer "f" til at beregne det i stk. 1 
omhandlede beløb "A":
a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 til 
den 31. december 2020
b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 til 
den 31. december 2021
c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 2022 
til den 31. december 2022
d) 0,50 i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2023
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e) 0,25 i perioden fra den 1. januar 2024 
til den 31. december 2024.
3. Et institut beslutter, om det vil anvende 
ordningerne fastsat i nærværende artikel i 
overgangsperioden og underretter den 
kompetente myndighed om sin beslutning 
senest ..... 2020. Har et institut modtaget 
forudgående tilladelse fra den kompetente 
myndighed, kan det i overgangsperioden 
en enkelt gang omgøre sin oprindelige 
beslutning."

Or. en

Ændringsforslag 82
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 473a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 473aa
1. Uanset artikel 35 og indtil 
udgangen af den overgangsperiode, der er 
fastsat i nærværende artikels stk. 2, kan 
følgende indregnes i beløbet "A", der 
beregnes i overensstemmelse med 
nedenstående formel, i deres egentlige 
kernekapital: A= (a) x f, hvor: (a) er 
stigningen i de ikke-realiserede nettotab, 
der er lidt siden den 31. december 2019, i 
henhold til opgørelsen under "Ændringer 
i dagsværdien af gældsinstrumenter, der 
måles til dagsværdi igennem anden 
totalindkomst".
2. Institutterne anvender følgende 
faktorer "f" til at beregne det i stk. 1 
omhandlede beløb "A":
a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 
til den 31. december 2020
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b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 
til den 31. december 2021
c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022
d) 0,50 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2023
e) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.
3. Et institut beslutter, om det vil 
anvende ordningerne fastsat i 
nærværende artikel i overgangsperioden, 
og underretter den kompetente myndighed 
om sin beslutning senest ... 2020. Har et 
institut modtaget forudgående tilladelse 
fra den kompetente myndighed, kan det i 
overgangsperioden en enkelt gang 
omgøre sin oprindelige beslutning."

Or. en

Ændringsforslag 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 493 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2a) Artikel 493, stk. 4, affattes således:
"4. Uanset artikel 395, stk. 1, kan de 
kompetente myndigheder tillade institutter 
at indgå enhver eksponering fastsat i 
nærværende artikels stk. 5, som opfylder 
de betingelser, der er fastsat i nærværende 
artikels stk. 6, op til følgende grænser:

"4. Uanset artikel 395, stk. 1, kan de 
kompetente myndigheder tillade institutter 
at indgå enhver eksponering fastsat i 
nærværende artikels stk. 5, som opfylder 
de betingelser, der er fastsat i nærværende 
artikels stk. 6, op til følgende grænser:

a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2018

a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023

b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2019

b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024

c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2020.

c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2025.
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De grænser, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a), b) og c), finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne efter 
hensyntagen til virkningen af 
kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403."

De grænser, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a), b) og c), finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne efter 
hensyntagen til virkningen af 
kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403."

Or. en

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

Begrundelse

Forslaget har til formål at nulstille overgangsperioderne, som oprindeligt blev godkendt for 
eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, der er denomineret i en anden 
medlemsstats valuta, både for så vidt angår de risikovægte, der er tildelt disse eksponeringer, 
samt anvendelsen af bestemmelserne om store eksponeringer.

Ændringsforslag 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 495 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2b) Artikel 495, stk. 2, affattes således:
"2. Ved beregningen af risikovægtede 
eksponeringer med henblik på artikel 114, 
stk. 4, indtil den 31. december 2017 skal 
samme risikovægtning tillægges 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer eller centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en hvilken 
som helst medlemsstats valuta, som 
eksponeringer, der er denomineret og 
finansieret i den nationale valuta."

"2. Ved beregningen af risikovægtede 
eksponeringer med henblik på artikel 114, 
stk. 4, indtil den 31. december 2022 skal 
samme risikovægtning tillægges 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer eller centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en hvilken 
som helst medlemsstats valuta, som 
eksponeringer, der er denomineret og 
finansieret i den nationale valuta."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=EN)
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Begrundelse

Forslaget har til formål at nulstille overgangsperioderne, som oprindeligt blev godkendt for 
eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, der er denomineret i en anden 
medlemsstats valuta, både for så vidt angår de risikovægte, der er tildelt disse eksponeringer, 
samt anvendelsen af bestemmelserne om store eksponeringer.

Ændringsforslag 85
Caroline Nagtegaal
for Renew-Gruppen
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 495 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(2a) Artikel 495, stk. 2, affattes således:
"2. Ved beregningen af risikovægtede 
eksponeringer med henblik på artikel 114, 
stk. 4, indtil den 31. december 2017 skal 
samme risikovægtning tillægges 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer eller centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en hvilken 
som helst medlemsstats valuta, som 
eksponeringer, der er denomineret og 
finansieret i den nationale valuta."

"2. Ved beregningen af risikovægtede 
eksponeringer med henblik på artikel 114, 
stk. 4, indtil den 31. december 2022 skal 
samme risikovægtning tillægges 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer eller centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en hvilken 
som helst medlemsstats valuta, som 
eksponeringer, der er denomineret og 
finansieret i den nationale valuta."

Or. en

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

Ændringsforslag 86
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende artikel indsættes: udgår
"Artikel 500a
Midlertidig behandling af offentlige 
garantier i forbindelse med covid-19-
pandemien
Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, 
der er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret af en 
anerkendt udbyder, jf. artikel 201, stk. 1, 
litra a)-e), hvis garantien eller 
modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som 
en del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien. "

Or. en

Ændringsforslag 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende artikel indsættes: udgår
"Artikel 500a
Midlertidig behandling af offentlige 
garantier i forbindelse med covid-19-
pandemien
Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, 
der er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
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eksponering, som er garanteret af en 
anerkendt udbyder, jf. artikel 201, stk. 1, 
litra a)-e), hvis garantien eller 
modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som 
en del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien."

Or. en

Ændringsforslag 88
Caroline Nagtegaal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende artikel indsættes: udgår
"Artikel 500a
Midlertidig behandling af offentlige 
garantier i forbindelse med covid-19-
pandemien
Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, 
der er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret af en 
anerkendt udbyder, jf. artikel 201, stk. 1, 
litra a)-e), hvis garantien eller 
modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som 
en del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien."

Or. en



AM\1206024DA.docx 53/76 PE652.494v01-00

DA

Ændringsforslag 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret af en 
anerkendt udbyder, jf. artikel 201, stk. 1, 
litra a)-e), hvis garantien eller 
modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret eller 
regaranteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Følgende yderligere betingelser finder 
anvendelse i forbindelse med denne 
undtagelse:
a) de i artikel 201, stk. 1, litra b), 
omhandlede anerkendte offentlige 
udbydere behandles som eksponeringer 
mod centralregeringer i de jurisdiktioner, 
hvori de er etablerede i henhold til artikel 
115, stk. 2, og som ville blive tildelt en 
0 %-risikovægt i henhold til tredje del, 
afsnit II, kapitel 2
b) de i artikel 201, stk. 1, litra e), 
omhandlede anerkendte offentlige 
udbydere skal anses for at være 
eksponeringer mod centralregeringer i de 
jurisdiktioner, hvori de er etablerede i 
henhold til artikel 116, stk. 4, og som ville 
blive tildelt en 0 %-risikovægt i henhold til 
tredje del, afsnit II, kapitel 2
c)  de i artikel 201, stk. 1, litra c) og 
d), omhandlede anerkendte 
garantistillere, som ville blive tildelt en 
0 %- risikovægt i henhold til tredje del, 
afsnit II, kapitel 2.



PE652.494v01-00 54/76 AM\1206024DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

Vi er af den opfattelse, at der muligvis ikke er behørig grund til en generel forlængelse af 
denne fortrinsbehandling af enhver offentlig garanti, der er udstedt af en hvilken som helst 
enhed i den offentlige sektor. I nogle EU-jurisdiktioner yder de regionale regeringer og/eller 
dedikerede enheder i den offentlige sektor kreditafdækning, og i visse tilfælde udstedes 
garantien af en lokal regering med henblik på at støtte eksportfinansiering. Vi foreslår derfor, 
at denne undtagelse alene finder anvendelse på offentlige garantistillere, som er solide, og 
som ud fra et synspunkt om kreditrisiko anses for at svare til deres centralregeringer.

Ændringsforslag 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret eller 
regaranteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Uanset artikel 47c, stk. 3, finder de 
faktorer, der er omhandlet i artikel 47c, stk. 
4, også anvendelse på den del af den 
misligholdte eksponering, som er 
garanteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Or. en

Begrundelse

Som anført i betragtningen er formålet med dette specifikke ændringsforslag at anerkende, at 
offentlige garantier har samme risikobegrænsende virkninger som dem, der stilles af 
eksportkreditagenturer. Med henblik på at opnå fuldstændig overensstemmelse i 
behandlingen af disse garantier, er det derfor nødvendigt at undgå enhver form for tidsfrist i 
forbindelse med anvendelsen af den pågældende behandling. Anvendelsesområdet for 
nærværende ændringsforslag er allerede begrænset af de sidste punkter, som gør, at det alene 
finder anvendelse på de eksponeringer, der er garanterede i relation til covid-19-pandemien.



AM\1206024DA.docx 55/76 PE652.494v01-00

DA

Ændringsforslag 91
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret eller 
regaranteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Uanset artikel 47c, stk. 3, finder de 
faktorer, der er omhandlet i artikel 47c, stk. 
4, også anvendelse på den del af den 
misligholdte eksponering, som er 
garanteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Or. en

Ændringsforslag 92
Raffaele Fitto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret eller 
regaranteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 

Uanset artikel 47c, stk. 3, finder de 
faktorer, der er omhandlet i artikel 47c, stk. 
4, også anvendelse på den del af den 
misligholdte eksponering, som er 
garanteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis garantien 
eller modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
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overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som en 
del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien.

Or. en

Ændringsforslag 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 114, stk. 2, for 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en anden 
medlemsstats nationale valuta:
a) frem til den 31. december 2022 
skal risikovægten, der finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne, udgøre 0 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
b) i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2023 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 20 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
c) i perioden fra den 1. januar 2024 
til den 31. december 2024 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 50 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
d) i perioden fra den 1. januar 2025 
og fremefter skal risikovægten, der finder 
anvendelse på eksponeringsværdierne, 
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udgøre 100 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Regeringerne vil være nødt til at finansiere foranstaltninger til bekæmpelse af konsekvenserne 
af covid-19-udbruddet ved at udstede statsgæld. Medlemsstater, der ikke har indført euroen, 
er muligvis nødt til at finansiere foranstaltningerne ved at udstede obligationer, som er 
denomineret i en anden medlemsstats valuta og navnlig i euro. Vi foreslår derfor, at 
overgangsordningerne for eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret i en anden medlemsstats valuta, forlænges og genindføres, både for så vidt 
angår de risikovægte, der er tildelt disse eksponeringer, samt anvendelsen af bestemmelserne 
om store eksponeringer.

Ændringsforslag 94
Caroline Nagtegaal
for Renew-Gruppen
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 114, stk. 2, for 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en anden 
medlemsstats nationale valuta:
a) frem til den 31. december 2022 
skal risikovægten, der finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne, udgøre 0 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
b) i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2023 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 20 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 



PE652.494v01-00 58/76 AM\1206024DA.docx

DA

artikel 114, stk. 2
c) i perioden fra den 1. januar 2024 
til den 31. december 2024 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 50 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
d) i perioden fra den 1. januar 2025 
og fremefter skal risikovægten, der finder 
anvendelse på eksponeringsværdierne, 
udgøre 100 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 114, stk. 2, for 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en anden 
medlemsstats nationale valuta:
a) frem til den 31. december 2022 
skal risikovægten, der finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne, udgøre 0 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
b) i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2023 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 20 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
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c) i perioden fra den 1. januar 2024 
til den 31. december 2024 skal 
risikovægten, der finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne, udgøre 50 % af 
den risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
d) i perioden fra den 1. januar 2025 
og fremefter skal risikovægten, der finder 
anvendelse på eksponeringsværdierne, 
udgøre 100 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 96
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 429, stk. 5, litra b), 
og artikel 429a, når denne træder i kraft, 
og indtil den [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden + 7 år] 
bør den del af eksponeringen, som er 
garanteret af en anerkendt udbyder, jf. 
artikel 201, stk. 1, litra a)-e), hvis 
garantien eller modgarantien, forudsat at 
garantien eller modgarantien er stillet 
som en del af støtteforanstaltningerne til 
at bistå låntagerne under covid-19-
pandemien i overensstemmelse med 
Unionens statsstøtteregler, ikke indregnes 
i beregningen af den gearede 
eksponering.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Caroline Nagtegaal
for Renew-Gruppen
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 395, stk. 1, og 
artikel 493, stk. 4, kan de kompetente 
myndigheder tillade institutterne at 
pådrage sig de i stk. 1 i denne artikel 
anførte eksponeringer op til følgende 
grænser:
a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023
b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024
c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2025.
De grænser, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit, litra a), b), og c), 
finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne efter hensyntagen 
til virkningen af kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403.

Or. en

Ændringsforslag 98
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 395, stk. 1, og 
artikel 493, stk. 4, kan de kompetente 
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myndigheder tillade institutterne at 
pådrage sig de i stk. 1 i denne artikel 
anførte eksponeringer op til følgende 
grænser: 
a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023 
b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024 
c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2025. 
De grænser, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit, litra a), b), og c), 
finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne efter hensyntagen 
til virkningen af kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403. 

Or. en

Begrundelse

Regeringerne vil være nødt til at finansiere foranstaltninger til bekæmpelse af konsekvenserne 
af covid-19-udbruddet ved at udstede statsgæld. Medlemsstater, der ikke har indført euroen, 
er muligvis nødt til at finansiere foranstaltningerne ved at udstede obligationer, som er 
denomineret i en anden medlemsstats valuta og navnlig i euro. Vi foreslår derfor, at 
overgangsordningerne for eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret i en anden medlemsstats valuta, forlænges og genindføres, både for så vidt 
angår de risikovægte, der er tildelt disse eksponeringer, samt anvendelsen af bestemmelserne 
om store eksponeringer.

Ændringsforslag 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 395, stk. 1, og 
artikel 493, stk. 4, kan de kompetente 
myndigheder tillade institutterne at 
pådrage sig de i stk. 1 i denne artikel 
anførte eksponeringer op til følgende 
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grænser:
a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023
b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024
c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2025.
De grænser, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit, litra a), b), og c), 
finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne efter hensyntagen 
til virkningen af kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403.

Or. en

Ændringsforslag 100
Caroline Nagtegaal
for Renew-Gruppen
Dragoș Pîslaru

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 150, stk. 1, litra d), 
nr. ii), kan institutterne også anvende 
standardmetoden på eksponeringer mod 
centralregeringer og centralbanker, der er 
tildelt en risikovægt på 0 % i henhold til 
stk. 1 i nærværende artikel, efter de forud 
herfor har indhentet tilladelse fra de 
kompetente myndigheder og i 
overensstemmelse med de i artikel 150 
fastsatte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 101
Caroline Nagtegaal
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for Renew-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 500b
Midlertidig udeladelse af visse 
eksponeringer mod centralbanker i det 
samlede eksponeringsmål i lyset af covid-
19-pandemien
1. Uanset artikel 429, stk. 4, og indtil 
den 27. juni 2021, kan et institut udelade 
følgende eksponeringer mod instituttets 
centralbank i dets samlede 
eksponeringsmål i henhold til de i stk. 2 
og 3 fastsatte betingelser:
a) mønter og sedler, der udgør lovlig 
valuta i centralbankens jurisdiktion
b) aktiver, der udgør fordringer på 
centralbanken, herunder reserver i 
centralbanken. Det af instituttet udeladte 
beløb kan ikke overstige det 
gennemsnitlige beløb for de i første afsnit, 
litra a) og b), angivne eksponeringer, som 
er beregnet over centralbankens seneste 
hele reservekravsperiode.
2. Et institut kan udelade de i stk. 1 
angivne eksponeringer, hvis instituttets 
kompetente myndighed efter høring af 
den relevante centralbank har besluttet og 
offentligt erklæret, at der foreligger 
særlige omstændigheder, som 
retfærdiggør udeladelsen med henblik på 
at fremme gennemførelsen af monetære 
politikker.
3. Eksponeringer, der udelades i 
henhold til stk. 1, skal opfylde begge af 
følgende betingelser:
a) de er denomineret i den samme 
valuta som de indskud, der modtages af 
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instituttet
b) deres gennemsnitlige løbetid 
overstiger ikke væsentligt den 
gennemsnitlige løbetid for de indskud, der 
modtages af instituttet.
4. Et institut, som udelader 
eksponeringer mod sin centralbank i sit 
samlede eksponeringsmål i 
overensstemmelse med stk. 1, skal også 
oplyse den gearingsgrad, som det ville 
have haft, hvis det ikke skulle udelade de 
pågældende eksponeringer."

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 500b
Midlertidig behandling af offentlig gæld 
relateret til covid-19-pandemien, som 
udstedes i en anden medlemsstats valuta
1. Uanset artikel 114, stk. 2, for 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en anden 
medlemsstats nationale valuta, og som 
består af aktivposter, der er udstedt 
mellem den 1. januar 2020 og den 31. 
december 2022:
a) indtil l den 31. december 2022 skal 
risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne udgøre 0 % af den 
risikovægt, der tildeles de pågældende 
eksponeringer, i overensstemmelse med 
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artikel 114, stk. 2
b) i 2023 skal risikovægten anvendt 
på eksponeringsværdierne udgøre 20 % af 
den risikovægt, der tildeles de pågældende 
eksponeringer, i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
c) i 2024 skal risikovægten anvendt 
på eksponeringsværdierne udgøre 50 % af 
den risikovægt, der tildeles de pågældende 
eksponeringer, i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
d) i 2025 og fremefter skal 
risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne udgøre 100 % af 
den risikovægt, der tildeles de pågældende 
eksponeringer, i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2.
2. Uanset artikel 395, stk. 1, og 
artikel 493, stk. 4, kan de kompetente 
myndigheder tillade institutterne at 
pådrage sig de i denne artikels stk. 1 
anførte eksponeringer op til følgende 
grænser:
a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2022
b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023
c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024.
De grænser, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a), b) og c), finder anvendelse 
på eksponeringsværdierne efter 
hensyntagen til virkningen af 
kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403.
3. Uanset artikel 150, stk. 1, litra d), 
nr. ii), kan institutterne også anvende 
standardmetoden på eksponeringer mod 
centralregeringer og centralbanker, der er 
tildelt en risikovægt på 0 % i henhold til 
stk. 1 i nærværende artikel, efter de forud 
herfor har indhentet tilladelse fra de 
kompetente myndigheder og i 
overensstemmelse med de i artikel 150 
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fastsatte betingelser."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en forlængelse af de gældende overgangsordninger 
vedrørende behandlingen af eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og 
centralbanker, der er denomineret og finansieret i en anden medlemsstats nationale valuta. 
Målet er at imødekomme medlemsstaterne uden for euroområdets finasieringsbehov og at 
sikre lige adgang til finansiering samt at udstede gæld med henblik på at kunne håndtere 
covid-19 på en effektiv måde, forsinke udfasningsprocessen for de relaterede risikovægte, 
samtidig med at der tage hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktion.

Ændringsforslag 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 500c
Midlertidig udeladelse af visse 
eksponeringer mod centralbanker i det 
samlede eksponeringsmål i lyset af covid-
19-pandemien
1. Uanset artikel 429, stk. 4, og indtil 
den 27. juni 2021, kan et institut udelade 
følgende eksponeringer mod instituttets 
centralbank i dets samlede 
eksponeringsmål i henhold til de i stk. 2 
og 3 fastsatte betingelser:
a) mønter og sedler, der udgør lovlig 
valuta i centralbankens jurisdiktion
b) aktiver, der udgør fordringer på 
centralbanken, herunder reserver i 
centralbanken.
Det af instituttet udeladte beløb kan ikke 
overstige det gennemsnitlige beløb for de i 
første afsnit, litra a) og b), angivne 
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eksponeringer, som er beregnet over 
centralbankens seneste hele 
reservekravsperiode.
2. Et institut kan udelade de i stk. 1 
angivne eksponeringer, hvis instituttets 
kompetente myndighed efter høring af 
den relevante centralbank har besluttet og 
offentligt erklæret, at der foreligger 
særlige omstændigheder, som 
retfærdiggør udeladelsen med henblik på 
at fremme gennemførelse af monetære 
politikker.
3. Eksponeringer, der udelades i 
henhold til stk. 1, skal opfylde begge 
følgende betingelser:
a) de er denomineret i den samme 
valuta som de indskud, der modtages af 
instituttet
b) deres gennemsnitlige løbetid 
overstiger ikke væsentligt den 
gennemsnitlige løbetid for de indskud, der 
modtages af instituttet.
4. Et institut, som udelader 
eksponeringer mod sin centralbank i sit 
samlede eksponeringsmål i 
overensstemmelse med stk. 1, skal også 
oplyse den gearingsgrad, som det ville 
have haft, hvis det ikke skulle udelade de 
pågældende eksponeringer."

Or. en

Begrundelse

Selv om gearingsgraden endnu ikke er en bindende kapitalbegrænsning, anvendes den som 
reference af markedsdeltagere og i sammenligningsanalyser over hele linjen. Med henblik 
herpå bør følgende målrettede ændringsforslag fremrykke anvendelsesdatoen for, hvornår 
centralbankreserverne må udelades i beregningen af gearingsgraden, og dermed gøre det 
anvendeligt for de gældende rapporteringskrav for at sikre, at denne foranstaltning træder i 
kraft, når der er mest behov for den som følge af covid-19, og ikke blot den 28. juni 2021.

Ændringsforslag 104
Othmar Karas, Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013.
Artikel 500 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 500d
Midlertidig modregning af almindelige 
køb og salg, som endnu ikke er blevet 
afregnet som følge af covid-19-pandemien
1. Uanset artikel 429 og frem til den 
27. juni 2021 skal institutterne behandle 
de kontanter, der er relateret til 
almindelige salg, og de værdipapirer, der 
er relateret til almindelige køb, og som 
fortsat fremgår af balancen, som aktiver 
frem til afregningsdatoen i 
overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, 
litra a).
2. Institutter, som i henhold til de 
gældende regnskabsregler bogfører 
almindelige køb og salg, der endnu ikke 
er afregnet, efter handelsdatoen, 
tilbagefører modregning mellem likvide 
tilgodehavender for almindelige salg, der 
endnu ikke er afregnet, og likvide 
forpligtelser for almindelige køb, der 
endnu ikke er afregnet, i 
overensstemmelse med disse regler. Når 
institutterne har tilbageført den 
regnskabsmæssige modregning, kan de 
modregne likvide tilgodehavender og 
likvide forpligtelser, hvis både de 
tilknyttede almindelige salg og køb 
afregnes på grundlag af levering mod 
betaling.
3. Institutter, der i henhold til de 
gældende regnskabsregler bogfører 
almindelige køb og salg, som endnu ikke 
er afregnet, efter afregningsdatoen, skal 
medregne den fulde nominelle værdi af 
betalingsforpligtelser vedrørende 
almindelige køb i det samlede 
eksponeringsmål.
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Institutter kan kun udligne den fulde 
nominelle værdi af betalingsforpligtelser 
relateret til almindelige køb med den fulde 
nominelle værdi af likvide 
tilgodehavender vedrørende almindelige 
salg, der endnu ikke er afregnet, hvis 
begge de nedenfor anførte betingelser er 
opfyldt:
a) både de almindelige salg og køb 
afregnes på grundlag af levering mod 
betaling
b) de finansielle aktiver, der købes og 
sælges, og som er knyttet til likvide 
forpligtelser og likvide tilgodehavender, er 
værdiansat til dagsværdi igennem 
overskud og tab og er optaget i instituttets 
handelsbeholdning."

Or. en

Begrundelse

Selv om gearingsgraden endnu ikke er en bindende kapitalbegrænsning, anvendes den som 
reference af markedsdeltagere og i sammenligningsanalyser over hele linjen. Med henblik 
herpå bør følgende målrettede ændringsforslag fremrykke anvendelsesdatoen for, hvornår 
institutterne kan modregne kontantfordringer og -gæld for handler, som endnu ikke er blevet 
afregnet, når de er afregnet ved hjælp af en afregningsordning med levering mod betaling 
eller tilsvarende. Dette ville sikre, at denne bestemmelse i CRR2 træder i kraft, når der er 
mest behov for den som følge af covid-19, og ikke blot den 28. juni 2021.

Ændringsforslag 105
Fabio Massimo Castaldo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3a
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 501a – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 501a, stk. 1, litra b), d), g), 
i) og l), udgår.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 3a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Følgende indsættes som stk. 3a: udgår
"3a. Følgende numre i denne 
forordnings artikel 1 finder anvendelse 
fra den [datoen for nærværende 
ændringsforordnings ikrafttræden]:
a) nr. 59) for så vidt angår 
bestemmelserne om behandlingen af visse 
lån, der ydes af kreditinstitutter til 
pensionister eller arbejdstagere, fastsat i 
artikel 123 i forordning (EU) nr. 575/2013
b) nr. 133) for så vidt angår 
bestemmelserne om justering af 
risikovægtede ikkemisligholdte SMV-
eksponeringer fastsat i artikel 501 i 
forordning (EU) nr. 575/2013
c) nr. 134) for så vidt angår 
justeringen af kapitalgrundlagskrav 
vedrørende kreditrisiko for eksponeringer 
mod enheder, der driver eller finansierer 
fysiske strukturer eller faciliteter, 
systemer og net, der leverer eller støtter 
grundlæggende offentlige tjenester, 
fastsat i artikel 501a i forordning (EU) nr. 
575/2013. "

Or. en

Ændringsforslag 107
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 3a – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) nr. 59) for så vidt angår 
bestemmelserne om behandlingen af visse 
lån, der ydes af kreditinstitutter til 
pensionister eller arbejdstagere, fastsat i 
artikel 123 i forordning (EU) nr. 575/2013

a) nr. 59) for så vidt angår 
bestemmelserne om behandlingen af visse 
lån, der ydes af kreditinstitutter til 
pensionister eller arbejdstagere, fastsat i 
artikel 123 i forordning (EU) nr. 575/2013 
med en reduceret risikovægt på 30 %, som 
midlertidigt finder anvendelse frem til 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år]

Or. en

Begrundelse

Lån ydet af et kreditinstitut til pensionister eller arbejdstagere med en tidsubegrænset 
kontrakt mod ubetinget overførsel af en del af låntagerens pension eller løn tildeles en 
risikovægt på 35 %. Med udsigt til det anslåede store fald i den aggregerede 
efterspørgsel/forbrug som følge af indvirkningen af covid-19, kan en reducering til 30 % af 
risikovægten, der er knyttet til disse lån, give kreditinstitutterne incitament til at øge omfanget 
af denne typologi af lån, hvilket vil bidrage til at fremme privatforbrug og den aggregerede 
efterspørgsel.

Ændringsforslag 108
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 3a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nr. 133) for så vidt angår 
bestemmelserne om justering af 
risikovægtede ikkemisligholdte SMV-
eksponeringer fastsat i artikel 501 i 
forordning (EU) nr. 575/2013

b) nr. 133) for så vidt angår 
bestemmelserne om justering af 
risikovægtede ikkemisligholdte SMV-
eksponeringer fastsat i artikel 501 i 
forordning (EU) nr. 575/2013 med 
følgende formel, som midlertidigt finder 
anvendelse frem til [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden + 7 
år]:
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Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 109
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 3a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) nr. 134) for så vidt angår 
justeringen af kapitalgrundlagskrav 
vedrørende kreditrisiko for eksponeringer 
mod enheder, der driver eller finansierer 
fysiske strukturer eller faciliteter, systemer 
og net, der leverer eller støtter 
grundlæggende offentlige tjenester, fastsat 
i artikel 501a i forordning (EU) nr. 
575/2013.

c) nr. 134) for så vidt angår 
justeringen af kapitalgrundlagskrav 
vedrørende kreditrisiko for eksponeringer 
mod enheder, der driver eller finansierer 
fysiske strukturer eller faciliteter, systemer 
og net, der leverer eller støtter 
grundlæggende offentlige tjenester, fastsat 
i artikel 501a i forordning (EU) nr. 
575/2013 med en reducering af 
kapitalgrundlagskravene til den 
kreditrisiko, der beregnes i 
overensstemmelse med tredje del, afsnit 
II, ganget med en faktor på 0,60, hvilket 
midlertidigt finder anvendelse frem til 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år].

Or. en

Begrundelse

En investeringskløft i den europæiske infrastruktur var allerede indlysende inden covid-19-
krisen, og nu vil pandemien påvirke denne endnu mere i en negativ retning. Uden passende 
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støtte fra kreditinstitutterne i finansieringen af genskabelsen af forsyningskæderne vil EU 
endvidere ikke være i stand til at håndtere de egentlige udfordringer. En midlertidig 
reducering af multiplikationsfaktoren (fra 0,75 til 0,60), som anvendes til at beregne 
kapitalgrundlagskrav for visse eksponeringer relateret til investeringer i infrastruktur, vil 
bidrage til at mindske kløften og samtidig hermed yde støtte til den økonomiske genopretning 
i EU.

Ændringsforslag 110
Engin Eroglu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3, stk. 3a, litra c a og c b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Artikel 429a for så vidt angår 
beføjelsen til midlertidigt at udelade visse 
eksponeringer fra beregningen af 
gearingsgraden, forudsat at den relevante 
centralbank har ret til at erklære, at de 
ekstraordinære omstændigheder ikke var 
til stede før tidligst [6] måneder før datoen 
for erklæringen.
cb) Nr. 117) for så vidt angår 
bestemmelserne om at give bankerne 
tilladelse til at modregne 
kontantfordringer og -gæld for handler, 
som endnu ikke er blevet afregnet, når de 
er afregnet ved hjælp af en 
afregningsordning med levering mod 
betaling eller tilsvarende i henhold til de 
omstændigheder, der er anført i artikel 
429g i forordning (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Begrundelse

Selv om gearingsgraden endnu ikke er en bindende kapitalbegrænsning for banker i EU, 
anvendes den som reference af markedsdeltagere og i sammenligningsanalyser over hele 
linjen, navnlig på grund af forskellene mellem de europæiske og amerikanske bankers 
risikovægtede aktiver. Dette gør ligeledes gearingsgraden de facto bindende for bankerne i 
EU og ansporer vurderingen af europæiske bankers kapitalkrav, modstandsdygtighed og 
egenkapital samt prisfastsættelsen af obligationerne. Med henblik herpå blev der i CRR II 
medtaget en politisk aftale for foranstaltninger til frigørelse af bankernes gearingskapacitet.
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Ændringsforslag 111
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Stk. 5 affattes således: udgår
"5. Denne forordnings artikel 1, nr. 
46), litra b), for så vidt angår det nye krav 
til kapitalgrundlag for G-SII'er fastsat i 
artikel 92, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 
575/2013, finder anvendelse fra den 1. 
januar 2023. "

Or. en

Ændringsforslag 112
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Stk. 7 affattes således: udgår
"7. Denne forordnings artikel 1, nr. 
18), for så vidt angår artikel 36, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
der indeholder bestemmelsen om 
undtagelsen fra fradrag af forsigtigt 
værdiansatte softwareaktiver, finder 
anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen 
af de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, som er omhandlet i artikel 36, 
stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. "

Or. en
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Ændringsforslag 113
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 2019/876
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Stk. 7 affattes således: udgår
"7. Denne forordnings artikel 1, nr. 
18), for så vidt angår artikel 36, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, 
der indeholder bestemmelsen om 
undtagelsen fra fradrag af forsigtigt 
værdiansatte softwareaktiver, finder 
anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen 
af de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, som er omhandlet i artikel 36, 
stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013."

Or. en

Ændringsforslag 114
José Gusmão

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
De kompetente myndigheder skal sikre, at 
de i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 3, i 
forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) 
definerede institutter, som drager fordel 
af enhver midlertidig 
hjælpeforanstaltning i relation til 
institutternes kapital og drift, afstår fra at 
foretage udlodninger til aktionærerne 
(udbytte, tilbagekøb af egne aktier, 
kernekapitalkuponer) samt skønsmæssigt 
fastsatte betalinger til personalet 
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(bonusser).

Or. en

Ændringsforslag 115
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordnings artikel 1, nr. 
1), for så vidt angår ændringerne af 
artikel 429a i forordning (EU) nr. 
575/2013, som ændret ved forordning 
(EU) 2019/876, i forbindelse med den 
afbødningsmekanisme, der er knyttet til 
en midlertidig udelukkelse af visse 
centralbankreserver, anvendes fra den 28. 
juni 2021.

udgår

Or. en


