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Módosítás 20
Clara Ponsatí Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen intézkedésekkel összhangban 
a Parlament felkéri a Bizottságot, az 
Európai Központi Bankot és az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságot, hogy 
működjenek együtt annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelintézetek legalább 
2021. március 31-ig ideiglenesen 
felfüggesszék az osztalékfizetést.

Or. en

Módosítás 21
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az 575/2013/EU rendelet harmadik 
részének negyedik fejezetében 
meghatározott hitelkockázat-mérséklési 
szabályok szerint fedezetnyújtóként 
figyelembe vehető nemzeti kormányok 
vagy más állami szervek által a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben biztosított 
garanciák kockázatmérséklési hatásuk 
tekintetében megfelelnek az 575/2013/EU 
rendelet 47c. cikkében említett hivatalos 
exporthitel-ügynökségek által nyújtott 
garanciáknak. Indokolt ezért összehangolni 
a nemzeti kormányok vagy más állami 
szervek által nyújtott garanciákban 
részesülő nem teljesítő kitettségekre 
vonatkozó minimális fedezeti 
követelményeket azon kitettségekre 
vonatkozó követelményekkel, amelyekre a 
hivatalos exporthitel-ügynökségek által 
nyújtott garanciák vonatkoznak. 

(7) Az 575/2013/EU rendelet harmadik 
részének negyedik fejezetében 
meghatározott hitelkockázat-mérséklési 
szabályok szerint fedezetnyújtóként 
figyelembe vehető nemzeti kormányok 
vagy más állami szervek által a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben biztosított 
garanciák kockázatmérséklési hatásuk 
tekintetében megfelelnek az 575/2013/EU 
rendelet 47c. cikkében említett hivatalos 
exporthitel-ügynökségek által nyújtott 
garanciáknak. Indokolt ezért állandó 
jelleggel összehangolni a nemzeti 
kormányok vagy más állami szervek által 
nyújtott garanciákban részesülő nem 
teljesítő kitettségekre vonatkozó minimális 
fedezeti követelményeket azon 
kitettségekre vonatkozó követelményekkel, 
amelyekre a hivatalos exporthitel-
ügynökségek által nyújtott garanciák 
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Következésképpen a Covid19-világjárvány 
összefüggésében az állami támogatási 
szabályokkal összhangban nyújtott 
garanciákat és viszontgaranciákat a 
hivatalos exporthitel-ügynökségek által 
nyújtott garanciákkal azonos módon kell 
kezelni.

vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 22
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Covid19-világjárványból eredő 
gazdasági válság megfékezéséhez kiterjedt 
közfinanszírozásra van szükség, hogy 
csökkentsük a gazdasági visszaesést. 
Tekintettel a költségvetési bevételek 
jelentős csökkenésére és a költségvetési 
hiányok várható emelkedésére, a 
kormányok a különleges intézkedések 
finanszírozásához csak a 
kötvénykibocsátásra és az államadósság 
növelésére támaszkodhatnak. Az 
euróövezeten kívüli tagállamok esetében 
nehézzé, egyes esetekben lehetetlenné 
válhat minden szükséges sürgősségi 
finanszírozást kizárólag a nemzeti 
valutában biztosítani, miközben 
elsősorban a kis méretű és likviditású 
helyi piacokra támaszkodik, különösen a 
jelenlegi rendkívüli helyzetben. A 
Covid19-világjárvány következményeinek 
leküzdésére irányuló intézkedések 
támogatásához szükség lehet egy másik 
tagállam pénznemében, leginkább 
euróban denominált államkötvények 
kibocsátásával történő finanszírozásra. 
Ezért meg kell hosszabbítani és újra be 
kell vezetni a központi kormányzatokkal 
és központi bankokkal szembeni, egy 
másik tagállam pénznemében denominált 



AM\1206024HU.docx 5/79 PE652.494v01-00

HU

kitettségekre vonatkozó átmeneti 
rendelkezéseket. Mindezt az ezekhez a 
kitettségekhez rendelt kockázati súlyokat 
tiszteletben tartva és a nagykockázat-
vállalásra, valamint a hitelkockázat-
mérséklésre vonatkozó szabályok 
alkalmazását biztosítva kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 23
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Covid19-világjárvány kitörése 
óta megfigyelhető magas szintű piaci 
volatilitás jelentősen befolyásolja a 
bankok belső modelljeibe épített 
mennyiségi piaci kockázati szorzót. A 
bankoknak belső modelljeiket naponta 
utólagos tesztelésnek kell alávetniük, 
annak ellenőrzése érdekében, hogy azok a 
kereskedési veszteségeket fedező 
tőkekövetelményt eredményeznek-e.  Ha 
az utólagos vizsgálat követelményeinek 
nem felelnek meg, vagy túllépés történik, 
több napon keresztül, akkor a belső piaci 
kockázati modelleken automatikus 
szankciókat kell alkalmazni. Ezért az 
utólagos tesztelés követelménye igen 
prociklikus egy olyan szélsőségesen 
volatilis időszakban, mint amellyel 
jelenleg is szembesülünk. Ezen 
követelmény negatív hatásainak enyhítése 
érdekében a szabályok nagyobb 
rugalmasságát kell engedélyezni, hogy a 
felügyeleti hatóságok átmenetileg 
figyelmen kívül hagyhassák a biztosíték-
túllépési szabályokat.

Or. en
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Módosítás 24
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A Covid19-világjárvány rendkívüli 
hatása a pénzügyi piacok szélsőségesen 
volatilis szintjeiben is megfigyelhető. 
Napjainkban láthatjuk, hogy a volatilitás 
és a bizonytalanság hogyan vezet az 
államadósság növekedéséhez, ami, viszont 
nem realizált veszteséget okoz a 
bankoknak az államadósság-
kitettségeiken keresztül. Annak 
érdekében, hogy csökkentsék a piaci 
volatilitásnak a bank szavatoló tőkéjére, 
és ezáltal az intézménynek az ügyfelek 
hitelezésére fordítható kapacitására 
kifejtett jelentős negatív hatását, egy 
ideiglenes, Covid19-cel kapcsolatos, a 
központi kormányzati kitettséggel 
szembeni prudenciális szűrő újra történő 
bevezetése szükséges.

Or. en

Módosítás 25
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Covid19-világjárvány kapcsán 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
válsághelyzetben rendkívül fontosnak 
bizonyult az a lehetőség, hogy egyes 
központi banki kitettségek átmenetileg 
kizárhatók legyenek az intézmények teljes 
kitettségi mértékének számításából, az 
575/2013/EU rendelet (EU) 2019/876 
rendelettel módosított 429a. cikkében 

törölve
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meghatározottaknak megfelelően. Úgy 
tűnik azonban, hogy ennek az 
intézkedésnek a hatékonyságát rontotta az 
említett átmeneti kizárásokhoz kapcsolódó 
nettósítási mechanizmusból eredő csekély 
rugalmasság, ami korlátozhatja az 
intézmények azon képességét, hogy 
válsághelyzetben növeljék a központi 
bankkal szembeni kitettségeiket. Ez pedig 
végső soron azt eredményezheti, hogy az 
intézmények kénytelenek visszafogni a 
háztartásokra és vállalkozásokra irányuló 
hitelezés mértékét. A nettósítási 
mechanizmusból eredő nemkívánatos 
következmények elkerülése és annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett 
kizárás az esetleges jövőbeli sokkok és 
válságok közepette is hatékony legyen, a 
nettósítási mechanizmust még azelőtt 
módosítani kell, hogy az uniós joggal 
összhangban 2021. június 28-án hatályba 
lépne az 575/2013/EU rendelet 92. cikke 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott, tőkeáttételi mutatóra 
vonatkozó követelmény. A tőkeáttételi 
mutató (EU) 2019/876 rendelet szerinti 
kiszámítására vonatkozó módosított 
rendelkezések alkalmazásának 
megkezdéséig az (EU) 2015/62 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelettel18 bevezetett 429a. cikk 
alkalmazandó.
__________________
18 A Bizottság (EU) 2015/62 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
október 10.) az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
tőkeáttételi mutató tekintetében történő 
módosításáról (HL L 11., 2015.1.17., 37. 
o.).

Or. en

Módosítás 26
Othmar Karas, Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Covid19-világjárvány kitörése 
óta a pénzügyi piacok rendkívüli 
volatilitása miatt a mennyiségi piaci 
kockázati szorzó növekedésnek indult, ami 
akkor fordulhat elő, ha a piaci volatilitás 
meghaladja az intézmények belső modellje 
által előre jelzett szinteket. Ugyan a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság rendelkezik az 
ilyen egyszeri események piaci kockázati 
modellekben való elsimításának jogi 
lehetőségéről, ilyen rendelkezés az 
575/2013/EU rendeletben nem áll teljes 
mértékben rendelkezésre. Ezért az 
illetékes hatóságok számára korlátozott 
mozgástér bevezetésére van szükség az 
olyan túllépések kizárása érdekében, 
amelyek nem a belső modellek 
hiányosságaiból erednek, és 2020. január 
1. és 2021. december 31. között 
következtek be. Mivel ez a felügyeleti 
mérlegelési jogkör a piac rendkívüli 
volatilitása esetén a jövőben is indokolt 
lehet, a Bizottságnak az a 575/2013/EU 
rendelet felülvizsgálata során meg kell 
vizsgálnia annak a lehetőségét, hogy ez a 
rendelkezés állandóvá váljon.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi piacok volatilitásának jelenlegi rendkívüli szintjére való tekintettel indokolt, hogy 
az illetékes hatóságok korlátozott mozgástérrel korlátozzák a mennyiségi piaci kockázati 
szorzót - összhangban az EKB 2020. május 20-i véleményével. Mivel ez a felügyeleti 
mérlegelési jogkör a piac rendkívüli volatilitása esetén a jövőben is indokolt lehet, a 
Bizottságnak az a 575/2013/EU rendelet felülvizsgálata során meg kell vizsgálnia annak a 
lehetőségét, hogy ez a rendelkezés állandóvá váljon. E módosítás a szerző ezen rendelet 366. 
cikkhez kapcsolódó módosításával együtt értelmezendő.

Módosítás 27
Fabio Massimo Castaldo
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 
növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására. A Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság 2020. április 3-án megállapodott 
az IFRS 9 hatásának fokozatos 
bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 
korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a (i) 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 
növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására, az eszközök esetében 
amortizált bekerülési értéken; és (ii) az 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt eszközökön elszenvedett 
nettó nem realizált veszteség. A Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság 2020. április 3-
án megállapodott az IFRS 9 hatásának 
fokozatos bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 
korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 28
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a i. 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 
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növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására. A Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság 2020. április 3-án megállapodott 
az IFRS 9 hatásának fokozatos 
bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 
korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására, az eszközök esetében 
amortizált bekerülési értéken; és ii. az 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt eszközökön elszenvedett 
nettó nem realizált veszteség. A Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság 2020. április 3-
án megállapodott az IFRS 9 hatásának 
fokozatos bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 
korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 
növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására. A Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság 2020. április 3-án megállapodott 
az IFRS 9 hatásának fokozatos 
bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 

(10) Az IFRS 9 standardnak a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági 
visszaesés idején történő alkalmazása a i. 
várható hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok hirtelen és jelentős 
növekedéséhez vezethet, mivel számos 
kitettség esetében szükség lehet az 
élettartamuk során várható veszteségek 
kiszámítására, az eszközök esetében 
amortizált bekerülési értéken; és ii. az 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt eszközökön elszenvedett 
nettó nem realizált veszteség. A Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság 2020. április 3-
án megállapodott az IFRS 9 hatásának 
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korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

fokozatos bevezetésére irányuló átmeneti 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rugalmasság növeléséről. A szabályozói 
tőke abból eredő esetleges volatilitásának 
korlátozása érdekében, hogy a Covid19-
járvány okozta válság miatt a várható 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok jelentősen 
megnövekedhetnek, az átmeneti 
intézkedéseket az uniós jogban is meg kell 
hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 30
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a nem értékvesztett pénzügyi 
eszközeikhez kapcsolódó, várható új 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Ez tovább 
enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a nem értékvesztett pénzügyi 
eszközeikhez kapcsolódó, várható új 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Annak 
érdekében azonban, hogy a 2018–2019 
közötti időszakban pozitív dinamikus 
összetevővel rendelkező intézményekkel 
szemben ne kelljen szankciókat 
alkalmazni, lehetővé kell tenni számukra, 
hogy a 2020-es referencia-időpontot 2018-
re váltsák, amikor így a várható hitelezési 
veszteségek összege alacsonyabb. Ez 
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esetében. tovább enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

Or. en

Módosítás 31
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a nem értékvesztett pénzügyi 
eszközeikhez kapcsolódó, várható új 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Ez tovább 
enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok és az eszközökön 
elszenvedett, valós értéken, az egyéb 
átfogó jövedelmen keresztül mért, nettó 
nem realizált veszteség  hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a várható új hitelezési 
veszteségekre képzett céltartalékok és az 
eszközökön elszenvedett, valós értéken, az 
egyéb átfogó jövedelmen keresztül mért, 
nettó nem realizált veszteség 2020-ban és 
2021-ben megjelenített növekedését. Ez 
tovább enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének és a nem 
realizált veszteségek lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
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világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

Or. en

Módosítás 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a nem értékvesztett pénzügyi 
eszközeikhez kapcsolódó, várható új 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Ez tovább 
enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok és az eszközökön 
elszenvedett, valós értéken, az egyéb 
átfogó jövedelmen keresztül mért, nettó 
nem realizált veszteség  hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a várható új hitelezési 
veszteségekre képzett céltartalékok és az 
eszközökön elszenvedett, valós értéken, az 
egyéb átfogó jövedelmen keresztül mért, 
nettó nem realizált veszteség 2020-ban és 
2021-ben megjelenített növekedését. Ez 
tovább enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének és a nem 
realizált veszteségek lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

Or. en
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Módosítás 33
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a nem értékvesztett pénzügyi 
eszközeikhez kapcsolódó, várható új 
hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Ez tovább 
enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok és az eszközökön 
elszenvedett, valós értéken, az egyéb 
átfogó jövedelmen keresztül mért, nettó 
nem realizált veszteség hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges alapvető 
tőkéjükbe a várható új hitelezési 
veszteségekre képzett céltartalékok és az 
eszközökön elszenvedett, valós értéken, az 
egyéb átfogó jövedelmen keresztül mért, 
nettó nem realizált veszteség 2020-ban és 
2021-ben megjelenített növekedését. Ez 
tovább enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének és a nem 
realizált veszteségek lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

Or. en

Módosítás 34
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy teljes 
mértékben beszámítsák elsődleges 
alapvető tőkéjükbe a nem értékvesztett 
pénzügyi eszközeikhez kapcsolódó, 
várható új hitelezési veszteségekre képzett 
céltartalékok 2020-ban és 2021-ben 
megjelenített növekedését. Ez tovább 
enyhítené a Covid19-válság által az 
intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

(11) Annak érdekében, hogy enyhíthető 
legyen a várható hitelezési veszteségre 
képzett céltartalékok hirtelen 
megnövekedése által az intézmények azon 
képességére gyakorolt esetleges hatás, 
hogy akkor nyújtsanak hitelt az 
ügyfeleknek, amikor arra a legnagyobb 
szükség van, indokolt két évvel 
meghosszabbítani az átmeneti 
intézkedéseket, és lehetővé kell tenni az 
intézmények számára, hogy részben 
beszámítsák elsődleges alapvető tőkéjükbe 
a nem értékvesztett pénzügyi eszközeikhez 
kapcsolódó, várható új hitelezési 
veszteségekre képzett céltartalékok 2020-
ban és 2021-ben megjelenített növekedését. 
Ez tovább enyhítené a Covid19-válság által 
az intézmények IFRS 9 szerinti 
tartalékképzési szükségletének lehetséges 
növekedésére gyakorolt hatást, ugyanakkor 
fenntartja az átmeneti intézkedéseket a 
várható hitelezési veszteségek Covid19-
világjárvány előtt megállapított összegei 
esetében.

Or. en

Módosítás 35
Jonás Fernández

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Covid19-világjárvány szintén 
jelentős megszorításokhoz vezetett a 
bankok számára, mind az új mind a már 
meglévő nemteljesítő hitelek kezelése 
tekintetében. A bankok várhatóan 2020-
ben is tovább csökkentik az meglévő 
nemteljesítő hitelállományt. A jelenlegi 
körülmények között azonban rendkívül 
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nehéz betartani a nem teljesítő hitelek 
elmúlt években megfigyelt általános 
csökkentésének mértékét, mivel a 
nemteljesítő hitelek piaca zárva tart és a 
bírósági eljárásokat számos tagállamban 
jelentősen késleltetik vagy 
felfüggesztették. Ez minden bizonnyal 
negatív hatással lesz a bankok megtérülési 
rátájára és a megtérülési időre. Mindezek 
alapján a bankok nemteljesítő hiteleinek 
ütemezése várhatóan ideiglenesen 
befagyasztásra kerül.

Or. en

Módosítás 36
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A központi bankok elnökeinek és a 
felügyeleti hatóságok vezetőinek csoportja 
2020 márciusában módosította a bázeli 
keretrendszer utolsó elemeinek 
végrehajtására vonatkozó ütemtervet. Noha 
az utolsó elemek többségét még nem 
építették be az uniós jogba, a globálisan 
rendszerszinten jelentős intézmények 
számára előírt, tőkeáttételi mutató pufferre 
vonatkozó követelmény az (EU) 2019/876 
rendelettel bevezetett módosítások révén 
már végrehajtásra került. Ezért a 
tőkeáttételi mutató pufferre vonatkozó 
követelmény alkalmazásának kezdőnapját 
a nemzetközi megállapodásnak 
megfelelően egy évvel, 2023. január 1-jéig 
el kell halasztani. Az alkalmazás (EU) 
2019/876 rendeletben meghatározott 
kezdőnapját megfelelően módosítani kell 
annak érdekében, hogy az Unióban 
letelepedett, de az Unión kívül működő 
intézmények számára nemzetközi szinten 
egyenlő versenyfeltételek legyenek 
biztosíthatók. A tőkeáttételi mutató 

(13) A központi bankok elnökeinek és a 
felügyeleti hatóságok vezetőinek csoportja 
2020 márciusában módosította a bázeli 
keretrendszer utolsó elemeinek 
végrehajtására vonatkozó ütemtervet. Noha 
az utolsó elemek többségét még nem 
építették be az uniós jogba, a globálisan 
rendszerszinten jelentős intézmények 
számára előírt, tőkeáttételi mutató pufferre 
vonatkozó követelmény az (EU) 2019/876 
rendelettel bevezetett módosítások révén 
már végrehajtásra került. Az alkalmazás 
(EU) 2019/876 rendeletben meghatározott 
kezdőnapját megfelelően módosítani kell 
annak érdekében, hogy az Unióban 
letelepedett, de az Unión kívül működő 
intézmények számára nemzetközi szinten 
egyenlő versenyfeltételek legyenek 
biztosíthatók.
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pufferre vonatkozó követelmény 
alkalmazásának elhalasztása azt 
eredményezi, hogy az érintett időszakban 
nem jár következményekkel a szóban 
forgó követelmény teljesítésének 
elmulasztása a 2013/36/EU irányelv 141c. 
cikkében meghatározottaknak 
megfelelően, és nem jár az említett 
irányelv 141b. cikkében előírt kifizetési 
korlátozásokkal.

Or. en

Módosítás 37
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Tekintettel az olyan egyedi 
garanciákra, amelyek a hitelintézetek által 
nyugdíjasnak vagy munkavállalónak 
nyújtott olyan hitelekhez kapcsolódnak, 
amelyek esetében határozatlan idejű 
szerződés alapján a hitelfelvevő 
nyugdíjának vagy fizetésének egy részét 
feltétel nélkül a hitelintézethez utalják, az 
(EU) 2019/876 rendelet módosította az 
575/2013/EU rendelet 123. cikkét az ilyen 
hitelek kedvezőbb kezelése érdekében. E 
kezelés alkalmazása a Covid19-
világjárvány összefüggésében ösztönözné 
az intézményeket a munkavállalóknak és 
nyugdíjasoknak nyújtott hitelezés 
növelésére. Következésképpen a szóban 
forgó előírás alkalmazásának kezdőnapját 
előre kell hozni, hogy azt az intézmények 
már a Covid19-világjárvány alatt 
alkalmazni tudják.

törölve

Or. en
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Módosítás 38
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az (EU) 2019/876 rendelet 
módosította a kkv-kkal szembeni teljesítő 
kitettségek kockázattal súlyozott értékének 
kiigazítására vonatkozó, az 575/2013/EU 
rendelet 501. cikkében meghatározott 
rendelkezéseket (kkv-szorzó). Az említett 
rendelet az 575/2013/EU rendelet 501a. 
cikkével bevezette az alapvető 
közszolgáltatásokat nyújtó vagy támogató 
fizikai struktúrákat vagy létesítményeket, 
rendszereket és hálózatokat működtető 
vagy finanszírozó szervezetekkel szembeni 
kitettségek hitelkockázatára vonatkozó 
szavatolótőke-követelmények új 
kiigazítását (infrastruktúra-szorzó). Mivel 
ezek a szorzók lehetővé teszik a kkv-kkal 
és az infrastrukturális projektekkel 
szembeni egyes kitettségek kedvezőbb 
kezelését, azoknak a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben történő 
alkalmazása ösztönözné az intézményeket 
az említett szervezetek számára 
elengedhetetlen hitelezés biztosítására. 
Következésképpen a szóban forgó két 
szorzó alkalmazásának kezdőnapját 
előbbre kell hozni, hogy azokat az 
intézmények már a Covid19-világjárvány 
alatt alkalmazni tudják.

törölve

Or. en

Módosítás 39
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az (EU) 2019/876 rendelet 
módosította egyes szoftvereszközök 
prudenciális kezelését a bankszektor 
nagyobb fokú digitalizációjára való 
átállás további támogatása érdekében. A 
digitális szolgáltatások alkalmazásának a 
Covid19-világjárvány kezelése érdekében 
elfogadott állami intézkedések 
következtében történő felgyorsításával 
összefüggésben indokolt előrehozni e 
változások alkalmazásának megkezdését.

törölve

Or. en

Módosítás 40
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az (EU) 2019/876 rendelet 
módosította egyes szoftvereszközök 
prudenciális kezelését a bankszektor 
nagyobb fokú digitalizációjára való 
átállás további támogatása érdekében. A 
digitális szolgáltatások alkalmazásának a 
Covid19-világjárvány kezelése érdekében 
elfogadott állami intézkedések 
következtében történő felgyorsításával 
összefüggésben indokolt előrehozni e 
változások alkalmazásának megkezdését.

törölve

Or. en

Módosítás 41
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány hatásának enyhítése céljából 
elfogadott rendkívüli támogatási 
intézkedések a lehető leghatékonyabban 
biztosítsák a bankszektor ellenálló 
képességének fenntartását és ösztönzést 
jelentsenek az intézmények számára a 
hitelnyújtás folytatásához, szükséges, hogy 
az említett intézkedések enyhítő hatása 
haladéktalanul érvényesüljön a szabályozói 
tőkekövetelmények meghatározásának 
módjában. A prudenciális keret 
kiigazításának sürgősségére tekintettel e 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
hatályba kell lépnie.

(18) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány hatásának enyhítése céljából 
elfogadott rendkívüli támogatási 
intézkedések a lehető leghatékonyabban 
biztosítsák a bankszektor ellenálló 
képességének fenntartását és ösztönzést 
jelentsenek az intézmények számára a 
hitelnyújtás folytatásához, szükséges, hogy 
az említett intézkedések enyhítő hatása 
haladéktalanul érvényesüljön a szabályozói 
tőkekövetelmények meghatározásának 
módjában. A 2013/36/EU irányelv 97. 
cikkében említett felügyeleti felülvizsgálati 
és értékelési folyamat során különös 
figyelmet kell fordítani az ilyen mentesítő 
intézkedések hatásának vizsgálatára. Ezen 
túlmenően a tőkefenntartási intézkedések 
végrehajtása érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
a különféle javadalmazások, a nem 
kötelező nyugdíjjuttatások, a részvény-
visszavásárlási műveletek és a hitelintézet 
által a részvényeseknek, vagy az alapvető 
tőkeinstrumentumok tulajdonosai vagy 
tagjai számára fizetett osztalékok vagy 
kamatkifizetések ideiglenes felfüggesztését 
alkalmazzák. Mindezt abban az esetben, 
amennyiben a tilalom nem jelenti az 
intézmény nemteljesítét, és a Bizottság egy 
végrehajtási jogi aktusban úgy határoz, 
hogy az egységes piacon súlyos gazdasági 
zavar tapasztalható. Ilyen körülmények 
között az illetékes hatóságok azt követelik 
meg a hitelintézetektől, hogy három 
hónapon belül cselekvési tervet 
nyújtsanak be, amelyben meghatározzák 
az intézmény stabilitásának 
helyreállítására irányuló belső 
intézkedéseket. A cselekvési tervnek 
ütemtervet és stratégiát kell tartalmaznia a 
2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU 
rendelet szerinti felügyeleti 
követelményeknek való megfelelés 
helyreállítására, valamint meg kell 
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határoznia a végrehajtás határidejét. Az 
illetékes hatóságoknak felül kell 
vizsgálniuk és jóvá kell hagyniuk az ilyen 
cselekvési terveket. A prudenciális keret 
kiigazításának sürgősségére tekintettel e 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
hatályba kell lépnie.

Or. en

Módosítás 42
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány hatásának enyhítése céljából 
elfogadott rendkívüli támogatási 
intézkedések a lehető leghatékonyabban 
biztosítsák a bankszektor ellenálló 
képességének fenntartását és ösztönzést 
jelentsenek az intézmények számára a 
hitelnyújtás folytatásához, szükséges, hogy 
az említett intézkedések enyhítő hatása 
haladéktalanul érvényesüljön a szabályozói 
tőkekövetelmények meghatározásának 
módjában. A prudenciális keret 
kiigazításának sürgősségére tekintettel e 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
hatályba kell lépnie.

(18) Annak érdekében, hogy a Covid19-
világjárvány hatásának enyhítése céljából 
elfogadott rendkívüli támogatási 
intézkedések a lehető leghatékonyabban 
biztosítsák a bankszektor ellenálló 
képességének fenntartását és ösztönzést 
jelentsenek az intézmények számára a 
hitelnyújtás folytatásához, szükséges, hogy 
az említett intézkedések enyhítő hatása 
haladéktalanul érvényesüljön a szabályozói 
tőkekövetelmények meghatározásának 
módjában. Az olyan intézmények számára 
azonban, amelyek bármilyen könnyítési 
vagy tőkevédelmi intézkedés előnyeit 
élvezik, nem szabad engedélyezni a 
részvényeseknek történő kifizetéseket 
(osztalékok, visszavásárlás, kiegészítő 
alapvető kamatszelvények) és a személyzet 
részére történő nem kötelező kifizetéseket 
(prémiumok). A prudenciális keret 
kiigazításának sürgősségére tekintettel e 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
hatályba kell lépnie.

Or. en
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Módosítás 43
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
2 cikk – 1 a-1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk a következőképpen 
módosul:
a) a cikk a következő (1a)–(1e) 
bekezdéssel egészül ki:
(1a) A 2013/36/EU irányelvben 
meghatározott hatáskörök és eljárások 
sérelme nélkül, az illetékes hatóságokat 
fel kell hatalmazni arra, hogy a különféle 
javadalmazások, a nem kötelező 
nyugdíjjuttatások, a részvény-
visszavásárlási műveletek és a 
hitelintézetek által a részvényeseknek, 
vagy az alapvető tőkeinstrumentumok 
tulajdonosai vagy tagjai számára fizetett 
osztalékok vagy kamatkifizetések 
ideiglenes felfüggesztését alkalmazzák, 
amennyiben a tilalom nem jelenti az 
intézmény nemteljesítét.
(1b) Amennyiben egy intézmény teljesíti 
a kombinált pufferkövetelményt, nem 
tartozik az (1a) bekezdésben említett 
felfüggesztések hatálya alá, amennyiben 
az elsődleges alapvető tőke nem csökken 
olyan szintre, ahol a kombinált 
pufferkövetelmény már nem teljesül.
(1c) Ilyen ideiglenes felfüggesztési 
hatáskört kell alkalmazni a 
hitelintézetekkel szemben, amennyiben a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján úgy 
határoz, hogy az egységes piacon súlyos 
gazdasági zavar tapasztalható. A Bizottság 
akkor is úgy határoz, hogy az egységes 
piacon súlyos gazdasági zavar 
tapasztalható, amennyiben a Tanács 
határozatot fogadott el, amelyben 
meghatározta egy olyan vészhelyzet 
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fennállását, amely súlyosan 
veszélyeztetheti a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, illetve 
az egész uniós pénzügyi rendszer 
stabilitását, az 1093/2010/EU rendelet 18. 
cikke szerint. A végrehajtási jogi aktus 
meg kell határozza az ilyen ideiglenes 
felfüggesztések időtartamát, amelyek nem 
haladhatják meg a 12 hónapot, kivéve, ha 
a súlyos gazdasági zavar 12 hónapnál 
hosszabb ideig tart, amely esetben a 
Bizottság meghosszabbítja az ideiglenes 
felfüggesztések időtartamát.
(1d) A Bizottság az Európai 
Rendszerkockázati Testület hivatalos 
véleménye alapján jár el, amely azt jelzi, 
hogy az unió pénzügyi piacai olyan 
rendszerszintű kockázatnak vannak 
kitéve, amely indokolja az e cikkben 
foglalt rendkívüli intézkedéseket. A 
Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az 
(1b) bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus elfogadása előtt. Amennyiben a 
Bizottság megállapítja, hogy az egységes 
piacon komoly gazdasági zavar 
tapasztalható, az illetékes hatóságok azt 
követelik meg a hitelintézetektől, hogy 
három hónapon belül cselekvési tervet 
nyújtsanak be, amelyben meghatározzák 
az intézmény stabilitásának 
helyreállítására irányuló belső 
intézkedéseket, a 2013/36/EU irányelv 
104. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban. A cselekvési tervnek 
ütemtervet és stratégiát is kell 
tartalmaznia a 2013/36/EU irányelv és a 
jelen rendelet szerinti felügyeleti 
követelményeknek való megfelelés 
helyreállítására, valamint meg kell 
határoznia a végrehajtás határidejét. Az 
illetékes hatóságoknak felül kell 
vizsgálniuk és jóvá kell hagyniuk az ilyen 
cselekvési terveket.
(1e) A Bizottság felhatalmazást kap az 
(1c) bekezdésben említett végrehajtási jogi 
aktus elfogadására, melynek során a 464. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
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megfelelően kell eljárnia.

Or. en

Módosítás 44
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
36 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 36. cikk az első albekezdés után 
a következő albekezdéssel egészül ki: 
„az EBH-nak minden erőfeszítést meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a 
megbízást határidőn belül teljesítse, és 
minden késedelmet meg kell indokolnia az 
Európai Parlament számára. Az EBH 
biztosítja, hogy a szabályozástechnikai 
standardtervezetben előirányzott 
kalibrálás és módszertan ne ássa alá a 
jelen cikk (1) bekezdésében foglalt, a 
prudenciális értékelésbe bevont 
szoftvereszközök levonás alóli 
mentességére vonatkozó célkitűzést.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fokozott átláthatóságra, és a folyamatok sürgősségére szólít fel a CRR II által 
felhatalmazott szabályozástechnikai standardtervezet elkészítése során. Mindez biztosítja, 
hogy ez a fontos mandátum ne késhessen indokolatlanul. A módosítás azt is el kívánja kerülni, 
hogy a szabályozástechnikai standardtervezet technikai szintű konzervatív kalibrálása aláássa 
a CRR II változtatására irányuló politikai egyetértést és célkitűzést.

Módosítás 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
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575/2013/EU rendelet
47 c cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 47c cikk a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben a kitettséget 2021 utolsó 
napjáig nemteljesítő kitettségként sorolták 
be, az alkalmazandó tényezőket úgy kell 
alkalmazni, hogy a megjelölt dátumhoz 24 
hónapot hozzá kell adni.”

Or. en

Módosítás 46
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
47 c cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 47c cikk a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben a kitettséget 2021 utolsó 
napjáig nemteljesítő kitettségként sorolták 
be, az alkalmazandó tényezőket úgy kell 
alkalmazni, hogy a megjelölt dátumhoz 24 
hónapot hozzá kell adni.”

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
47 c cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 47c. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve a 201. cikk 
(1) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garantált 
nemteljesítő kitettségrészre a következők is 
alkalmazandók:
a) a kitettség nemteljesítőként való 
besorolását követő egy év és hét év közötti 
időszakban: 0 a nemteljesítő kitettség 
fedezett részére; valamint
b) a kitettség nemteljesítőként való 
besorolását követő nyolcadik év első 
napjától kezdődően: 1 a nemteljesítő 
kitettség fedezett részére.”

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést belefoglaljuk a CRR állandó jogszabályaiba, máskülönben a CRR továbbra 
is következetlen maradna. A Covid19-hez kapcsolódó garanciákkal szembeni ilyen kedvező 
elbánás kiterjesztésének indoklása ((7) preambulumbekezdés) valóban vonatkozik az 
ugyanazon jogosult hitelkockázati fedezetet nyújtó szolaltatók által nyújtott egyéb 
garanciákra is. Továbbá, mivel az exporthitel-ügynökségek a nemzeti kormányok nevében 
adnak garanciákat, a nemzeti kormányok által közvetlenül kibocsátott garanciáknak is 
ugyanebben az elbánásban kell részesülniük.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
114 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 114. cikk (6) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en
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Indokolás

Technikai kiigazítás a tagállamok központi kormányzataival és központi bankjaival szembeni, 
egy másik tagállam pénznemében denominált és finanszírozott kitettségek kezelésére 
vonatkozó átmeneti rendelkezéseknek a Covid19-világjárvány miatt történő 
meghosszabbításához kapcsolódóan.

Módosítás 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
114 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. a 114. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(6) A 495. cikk (2) bekezdésében említett 
kitettségek esetében:

„(6) A 495. cikk (2) bekezdésében említett 
kitettségek esetében:

a) 2018-ban a kitettségérték számításához 
az említett kitettségekre a (2) bekezdéssel 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;

a) 2023-ban a kitettségérték számításához 
az említett kitettségekre a (2) bekezdéssel 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;

b) 2019-ben a kitettségérték számításához 
az említett kitettségekre a (2) bekezdéssel 
összhangban rendelt kockázati súlyok 50 
%-át kell alkalmazni;

b) 2024-ben a kitettségérték számításához 
az említett kitettségekre a (2) bekezdéssel 
összhangban rendelt kockázati súlyok 50 
%-át kell alkalmazni;

c) 2020-ban és azután a kitettségérték 
számításához az említett kitettségekre a (2) 
bekezdéssel összhangban rendelt kockázati 
súlyok 100 %-át kell alkalmazni;

c) 2025-ben és azután a kitettségérték 
számításához az említett kitettségekre a (2) 
bekezdéssel összhangban rendelt kockázati 
súlyok 100 %-át kell alkalmazni.”

Or. en

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

Indokolás

A javaslat célja, hogy újra megállapítsa a központi kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni, egy másik tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozó jelenleg 
érvényben lévő átmeneti időszak hosszát, mindezt az ezekhez a kitettségekhez rendelt 
kockázati súlyokat tiszteletben tartva és a nagykockázat-vállalásra vonatkozó szabályok 
alkalmazását biztosítva.
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Módosítás 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
150 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. A 150. cikk (1) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja helyébe a következő 
szöveg lép:

„ii. a központi kormányzattal és a központi 
bankkal szembeni kitettségekhez a 114. 
cikk (2), (4) vagy a 495. cikk (2) bekezdése 
alapján 0%-os kockázati súly tartozik;”;

„ii. a központi kormányzattal és a központi 
bankkal szembeni kitettségekhez a 114. 
cikk (2) vagy (4) bekezdése alapján 0%-os 
kockázati súly tartozik;”;

Or. en

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

Indokolás

Technikai kiigazítás a tagállamok központi kormányzataival és központi bankjaival szembeni, 
egy másik tagállam pénznemében denominált és finanszírozott kitettségek kezelésére 
vonatkozó átmeneti rendelkezéseknek a Covid19-világjárvány miatt történő 
meghosszabbításához kapcsolódóan.

Módosítás 51
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
366 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 366. cikk (4) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
"A legkülönlegesebb körülmények között 
az illetékes hatóságok kizárhatják a 
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túllépést mind a feltételezett, mind a 
tényleges változások esetén a kiegészítő 
tétel 3. pontban meghatározott 
kiszámításakor, amennyiben ezek a 
túllépések nem a belső modell 
hiányosságaiból erednek, és 2020. január 
1. és 2021. december 31. között merültek 
fel."

Or. en

Módosítás 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
366 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 366. cikk (4) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Az illetékes hatóságok egyedi esetekben 
kizárhatják azokat a túllépéseket, amely 
nem a belső modell hiányosságaiból 
származnak, és amelyek a kiegészítő tétel 
366. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kiszámítása során következtek be.”

Or. en

Módosítás 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
366 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 366. cikk (4) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
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„Az illetékes hatóságok egyedi esetekben 
kizárhatják azokat a túllépéseket, amelyek 
nem a belső modell hiányosságaiból 
származnak, és amelyek a kiegészítő tétel 
3. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kiszámítása során következtek be, és 2020. 
január 1. és 2021. december 31. között 
merültek fel.”

Or. en

Indokolás

A pénzügyi piacok jelenlegi rendkívüli volatilitása miatt a mennyiségi szorzó növekedésnek 
indult, ami akkor fordulhat elő, ha a piaci volatilitás meghaladja a bankok belső modellje 
által előre jelzett szinteket. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság rendelkezik az ilyen egyszeri 
események modellekben való elsimításának lehetőségéről, de ilyen rendelkezés nem áll teljes 
mértékben rendelkezésre keretrendszerünkben. Ezért indokolt az illetékes hatóságok számára 
a túllépések kizárására vonatkozó korlátozott mozgástér az EKB 2020 május 20-i 
véleményének megfelelően. E módosítás a szerző (8a) preambulumbekezdéshez kapcsolódó 
módosításával együtt értelmezendő.

Módosítás 54
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
366 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 366. cikk (4) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Az illetékes hatóságok egyedi esetekben 
kizárhatják azokat a túllépéseket, amely 
nem a belső modell hiányosságaiból 
származnak, és amelyek a kiegészítő tétel 
366. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
kiszámítása során következtek be.”

Or. en

Módosítás 55
Sven Giegold
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
575/2013/EU rendelet
429 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az (EU) 2019/876 rendelettel 
módosított 429a. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

a) az (1) bekezdés n) pontjában a 
bevezető mondat helyébe a következő 
szöveg lép:
„n) az intézmény központi bankjával 
szembeni, az alábbiakban felsorolt 
kitettségek, az (5) és a (6) bekezdésben 
meghatározott feltételekre is 
figyelemmel:; ”
b) a (7) bekezdésben az „EMLR” és a 
„CB” fogalommeghatározásának helyébe 
a következő szöveg lép:
„EMLR = az intézménynek a 429. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott teljes 
kitettségi mértéke, amely tartalmazza az e 
cikk (1) bekezdése n) pontjának 
megfelelően kizárt kitettségeket is, az e 
cikk (5) bekezdésének a) pontjában 
említett nyilvános bejelentés 
időpontjában; valamint
CB = az intézmény központi bankjával 
szembeni kitettségeinek teljes értéke, 
amely figyelembe vehető a kizárásban az 
(1) bekezdés n) pontjának megfelelően, az 
e cikk (5) bekezdésének a) pontjában 
említett nyilvános bejelentés 
időpontjában.; ”

Or. en

Módosítás 56
Fabio Massimo Castaldo
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
575/2013/EU rendelet
429 a cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„pa) Az Európai Monetáris Unió 
központi kormányzatainak értékpapírjai 
és a központi bankok kitettségei Ez 2023. 
június 30-ig lesz hatályos, tekintettel a 
válság hatásaira, és egy addig megszülető 
végső döntésre.”

Or. en

Módosítás 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
575/2013/EU rendelet
429 a cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (5) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„ba) az intézmény illetékes hatósága az 
érintett központi bankkal folytatott 
konzultációt követően meghatározta azt az 
időpontot, amikor a rendkívüli 
körülmények elkezdődtek, és ezt 
nyilvánosan bejelentették. Az időpontot 
úgy kell meghatározni, hogy az egy 
negyedév végére essen"

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a szerzőnek a központi bankok egyes kitettségeinek a tőkeáttételi mutató 
Covid19-re tekintettel történő kiszámításából való ideiglenes kizárásáról szóló egyéb 
módosításaival összefüggésben kell értelmezni. Mivel a bankok 2021. június 28-ig 
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valószínűleg jelentős összegű központi banki tartalékot halmoznak fel, mikorra a központi 
banki tartalékok kizárására vonatkozó „végső” mérlegelési jogkör alkalmazandó lesz, ezért 
jelen módosításnak el kell kerülnie az LR-követelmény jelentős mértékű felfelé történő 
újrakalibrálását azáltal, hogy a kiegyenlítő mechanizmus kiszámítására vonatkozó referencia-
időpontot a kivételes körülmények kezdetére helyezi.

Módosítás 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
575/2013/EU rendelet
429 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EMLR = az intézménynek a 429. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott teljes 
kitettségi mértéke, amely tartalmazza a 
jelen cikk (1) bekezdése n) pontjának 
megfelelően kizárt kitettségeket is, a jelen 
cikk (5) bekezdésének a) pontjában 
említett nyilvános bejelentés napján; 
továbbá

EMLR = az intézménynek a 429. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott teljes 
kitettségi mértéke, amely tartalmazza az e 
cikk (1) bekezdése n) pontjának 
megfelelően kizárt kitettségeket is, az e 
cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett 
időpontban; továbbá

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a szerzőnek a központi bankok egyes kitettségeinek a Covid19-re tekintettel 
történő LR számításból való ideiglenes kizárásáról szóló egyéb módosításaival 
összefüggésben kell értelmezni. Mivel a bankok 2021. Június 28-ig valószínűleg jelentős 
összegű központi banki tartalékot halmoznak fel, mikorra a központi banki tartalékok 
kizárására vonatkozó „végső” mérlegelési jogkör alkalmazandó lesz, ezért jelen 
módosításnak el kell kerülnie az LR-követelmény jelentős mértékű felfelé történő 
újrakalibrálását azáltal, hogy a kiegyenlítő mechanizmus kiszámítására vonatkozó referencia-
időpontot a kivételes körülmények kezdetére helyezi.

Módosítás 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 
575/2013/EU rendelet
429 a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CB = az intézmény központi bankjával 
szembeni kitettségeinek teljes értéke, 
amely figyelembe vehető a kizárásban az 
(1) bekezdés n) pontjának megfelelően, az 
e cikk (5) bekezdésének a) pontjában 
említett nyilvános bejelentés 
időpontjában.;

CB = az intézmény központi bankjával 
szembeni kitettségeinek az átlagos értéke, 
azaz az (5) bekezdés c) pontjában említett 
időpontot közvetlenül megelőző teljes 
tartalékolási időszakra számított átlagos 
érték, amely figyelembe vehető a 
kizárásban az (1) bekezdés n) pontjának 
megfelelően,;

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a szerzőnek a központi bankok egyes kitettségeinek a tőkeáttételi mutató 
Covid19-re tekintettel történő kiszámításából való ideiglenes kizárásáról szóló egyéb 
módosításaival összefüggésben kell értelmezni. Mivel a bankok 2021. Június 28-ig 
valószínűleg jelentős összegű központi banki tartalékot halmoznak fel, mikorra a központi 
banki tartalékok kizárására vonatkozó „végső” mérlegelési jogkör alkalmazandó lesz, ezért 
jelen módosításnak el kell kerülnie az LR-követelmény jelentős mértékű felfelé történő 
újrakalibrálását azáltal, hogy a kiegyenlítő mechanizmus kiszámítására vonatkozó referencia-
időpontot a kivételes körülmények kezdetére helyezi.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
450 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„450a. cikk
A pénzügyi szektor ellenállóképességének 
javítása és a jelenlegi válsághelyzetben a 
reálgazdaság számára történő 
hitelnyújtási kapacitásának megerősítése 
érdekében a hitelintézetek 2021. 
októberéig bármi nemű kifizetést 
felfüggeszthetnek. Eddig a napig a 
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hitelintézetek felfüggesztik a részvények 
visszavásárlását és a jelentős bónuszok 
kifizetését.
Ez a bekezdés az 575/468/2014/EU 
rendelet (EKB/2014/17) 2. Cikkének 7., 
16., 22. és 23. pontjában meghatározott 
intézményekre alkalmazandó.”

Or. en

Módosítás 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
467 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„467a. cikk
Prudenciális szűrők
(1) A 35. cikktől eltérve és az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végéig az intézmények 
beszámíthatják elsődleges alapvető 
tőkéjükbe az alábbi képlettel kiszámított 
„A” összeget:
A=(a) x f
Ahol (a) a 2019. december 31-től a mérleg 
„Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentumok valós 
értékének változásai” között elszámolt 
nem realizált veszteségek pozitív vagy 
negatív összege, amely megfelel a 
központi kormányzatokkal szembeni 
kitettségeknek, kivéve azokat az 
értékvesztett hiteleszközöket, melyek az 
IFRS 9 standardra vonatkozó melléklet A. 
függelékében meghatározottaknak az 
adott jelentési időszakban megfelelnek.
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(2) Az intézményeknek a következő 
„f” tényezőket kell alkalmazniuk az első 
bekezdésben említett A összeg 
kiszámításához:
a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,75;
d) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,50;
e) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.
(3) Egy intézménynek el kell döntenie, 
hogy alkalmazza-e az e cikkben 
meghatározott intézkedést az átmeneti 
időszakban, és a döntésről [később 
megerősítésre kerülő időpontig] 
tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot. 
Amennyiben erre előzetes engedélyt 
kapott az illetékes hatóságtól, az átmeneti 
időszak alatt az intézmény egy alkalommal 
megváltoztathatja eredeti döntését.”

Or. en

Indokolás

A különböző intézmények felismerik a pénzügyi piacok szélsőséges volatilitását.  A volatilitás 
az államadósság hozamának növekedéséhez vezet, ami a bank kitettségein keresztül nem 
realizált veszteségét eredményez. A CRR kimondja, hogy a nem realizált 
nyereséget/veszteséget az elsődleges alapvető tőkéből kell kompenzálni. Ez a prociklikus 
hatás aláássa a gazdaságnak történő hitelnyújtást. Ezen probléma elkerülése érdekében egy 
ideiglenes, átlátható és Covid-orientált prudenciális szűrő került létrehozásra. Ilyen szűrőt 
használtak az utolsó pénzügyi válság alatt is.

Módosítás 62
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
467 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„467a. cikk
(1) Az 35. cikktől eltérve és az e cikk 
(2) bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végéig a következők 
beszámíthatják elsődleges alapvető 
tőkéjükbe az e bekezdéssel összhangban 
kiszámított összeget: A= (a) x f
Ahol:
(a) az „Egyéb átfogó jövedelemmel 
szemben valós értéken értékelt 
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 
valós értékének változásai” között, 2019. 
december 31. követően elszámolt, nettó 
nem realizált veszteség növekedése.
(2) Az intézményeknek a következő 
„f” tényezőket kell alkalmazniuk az első 
bekezdésben említett A összeg 
kiszámításához:
a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,75;
d) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,50;
e) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.
(3) Egy intézménynek el kell döntenie, 
hogy alkalmazza-e az e cikkben 
meghatározott intézkedést az átmeneti 
időszakban, és a döntésről ……… 
időpontig tájékoztatnia kell az illetékes 
hatóságot. 2020. Amennyiben erre 
előzetes engedélyt kapott az illetékes 
hatóságtól, az átmeneti időszak alatt az 
intézmény egy alkalommal 
megváltoztathatja eredeti döntését.”
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek.;

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek. Az 
intézmények a fent említett referencia-
időpontot 2018. január 1-jére válthatják, 
ha az így várható hitelezési veszteségek 
összege alacsonyabb;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a jelenlegi dinamikus elemet egy új dinamikus elemmel váltja fel a 
2020-2024 közötti időszakra. A Bizottság azonban megszünteti a 2018–2019-as időszakban 
pozitív dinamikus komponenssel rendelkező bankok számára a halmozott „beillesztés” 
lehetőségét, ami negatív hatással jár. Ez ellentétes a javaslat logikájával, mivel egyes 
intézmények így rosszabb helyzetbe kerülnének, mint a jelenlegi átmeneti időszakkal. Ez a 
módosítás megoldja ezt a problémát azáltal, hogy lehetővé teszi a hitelintézetek számára a 
referencia-időpont kiválasztását.
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Módosítás 64
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek.;

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek, és 
2020. Január 1. előtt kerültek ebbe a 
státuszba.”;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intézményeknek az e cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 
összeg helyett a következő összeget kell 
venniük: a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 
9 első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – fennálló 
állapot szerint az IFRS 9-re vonatkozó 

c) az intézményeknek az e cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 
összeg helyett a következő összeget kell 
venniük: a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 
9 első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – fennálló 
állapot szerint az IFRS 9-re vonatkozó 
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melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek, 
csökkentve az ugyanezen kitettségekhez 
tartozó, a 158. cikk (5), (6) és (10) 
bekezdése szerint kiszámított 
várhatóveszteség-értékek összegével. Ha a 
számítás eredménye negatív szám, az 
intézménynek az e cikk (3) bekezdése b) 
pontjában említett összeg értékét nullában 
kell megállapítania.;

melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek, 
csökkentve az ugyanezen kitettségekhez 
tartozó, a 158. cikk (5), (6) és (10) 
bekezdése szerint kiszámított várható 
veszteség-értékek összegével. Az 
intézmények a fent említett referencia-
időpontot 2018. január 1-jére válthatják, 
ha az így várható hitelezési veszteségek 
összege alacsonyabb. Ha a számítás 
eredménye negatív szám, az intézménynek 
az e cikk (3) bekezdése b) pontjában 
említett összeg értékét nullában kell 
megállapítania.;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a jelenlegi dinamikus elemet egy új dinamikus elemmel váltja fel a 
2020-2024 közötti időszakra. A Bizottság azonban megszünteti a 2018–2019-as időszakban 
pozitív dinamikus komponenssel rendelkező bankok számára a halmozott „beillesztés” 
lehetőségét, ami negatív hatással jár. Ez ellentétes a javaslat logikájával, mivel egyes 
intézmények így rosszabb helyzetbe kerülnének, mint a jelenlegi átmeneti időszakkal. Ez a 
módosítás megoldja ezt a problémát azáltal, hogy lehetővé teszi a hitelintézetek számára a 
referencia-időpont kiválasztását.

Módosítás 66
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,7;

a) a 2020. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,85;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,7;

a) a 2018. január 1-jétől 2018. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

Módosítás 68
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,5;

b) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,70;
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,5;

b) a 2019. január 1-jétől 2019. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,85;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

Módosítás 70
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25;

c) a 2023. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,50;

Or. en

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



AM\1206024HU.docx 43/79 PE652.494v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25;

c) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,85;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

Módosítás 72
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 2023. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0.

d) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 2023. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0.

d) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,85;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,7;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

Módosítás 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,5;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata csak a dinamikus elemet állítja vissza. Szükségesnek tartjuk a statikus 
összetevő visszaállítását is, hogy elkerüljük a tőkére gyakorolt nemkívánatos prociklikus 
hatásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a reálgazdaságnak történő hitelnyújtásra. Ez az 
intézkedés kifejezetten Bázel-kompatibilis. 2020. április 3-án a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság közzétette a „Covid19 hatásának kezelését célzó intézkedéseket”, amelyek lehetővé 
teszik az ilyen visszaállítást.
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Módosítás 77
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,9;

Or. en

Módosítás 78
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;

b) a 2021. január 0,9-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,9;

Or. en

Módosítás 79
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f pont – ii alpont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

törölve
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„Az e rendeletben és a 2013/36/EU 
irányelvben meghatározott 
követelményeknek az első albekezdés 
alkalmazásában történő újraszámításakor 
az (1) bekezdés második albekezdésének 
a) pontjában említett ABSA összeghez 
100 %-os kockázati súlyt kell rendelni.;”

Or. en

Módosítás 80
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – h a pont (új)
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) A Bizottság e rendelet elfogadását 
követő 24 hónapon belül jelentést készít, 
amelyben átfogóan értékeli a 473a. cikk 
rendelkezéseit, és adott esetben jogalkotási 
javaslatokat terjeszt elő a várható 
hitelezési veszteségek elismerésére 
vonatkozó átlátható és anticiklikus keret 
létrehozása érdekében.”

Or. en

Módosítás 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
473 a a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„473aa. cikk
(1) A 35. cikktől eltérve és az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végéig az következők 
beszámíthatják elsődleges alapvető 
tőkéjükbe az alábbi képlettel kiszámított 
„A” összeget:
A= (a) x f
Ahol:
a) az „Egyéb átfogó jövedelemmel 
szemben valós értéken értékelt 
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 
valós értékének változásai” között, 2019. 
december 31. követően elszámolt, nettó 
nem realizált veszteség növekedése.
(2) Az intézményeknek a következő f 
tényezőket kell alkalmazniuk az első 
bekezdésben említett A összeg 
kiszámításához:
a) a 2020. január 1-jétől 2020. december 
31-ig tartó időszak alatt 1;
b) a 2021. január 1-jétől 2021. december 
31-ig tartó időszak alatt 1;
c) a 2022. január 1-jétől 2022. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,75;
d) a 2023. január 1-jétől 2023. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,50;
e) a 2024. január 1-jétől 2024. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,25.
(3) Egy intézménynek el kell döntenie, 
hogy alkalmazza-e az e cikkben 
meghatározott intézkedést az átmeneti 
időszakban, és a döntésről ……… 
időpontig tájékoztatnia kell az illetékes 
hatóságot. 2020. Amennyiben erre 
előzetes engedélyt kapott az illetékes 
hatóságtól, az átmeneti időszak alatt az 
intézmény egy alkalommal 
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megváltoztathatja eredeti döntését.”

Or. en

Módosítás 82
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
473 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„473aa. cikk
(1) A 35. cikktől eltérve és az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végéig az következők 
beszámíthatják elsődleges alapvető 
tőkéjükbe az alábbi képlettel kiszámított 
„A” összeget: A= (a) x f Ahol: (a) az 
„Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentumok valós 
értékének változásai” között, 2019. 
december 31. követően elszámolt, nettó 
nem realizált veszteség növekedése.
(2) Az intézményeknek a következő 
„f” tényezőket kell alkalmazniuk az első 
bekezdésben említett A összeg 
kiszámításához:
a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;
c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,75;
d) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,50;
e) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.
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(3) Egy intézménynek el kell döntenie, 
hogy alkalmazza-e az e cikkben 
meghatározott intézkedést az átmeneti 
időszakban, és a döntésről ……… 
időpontig tájékoztatnia kell az illetékes 
hatóságot. 2020. Amennyiben erre 
előzetes engedélyt kapott az illetékes 
hatóságtól, az átmeneti időszak alatt az 
intézmény egy alkalommal 
megváltoztathatja eredeti döntését.”

Or. en

Módosítás 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
493 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 493. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A 395. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve az illetékes hatóságok az alábbi 
határértékekig engedélyezhetik az 
intézmények számára, hogy az e cikk (5) 
bekezdésében felsorolt bármely olyan 
kitettséget vállaljanak, amely megfelel az e 
cikk (6) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek:

„(4) A 395. cikk (1) bekezdésétől 
eltérve az illetékes hatóságok az alábbi 
határértékekig engedélyezhetik az 
intézmények számára, hogy az e cikk (5) 
bekezdésében felsorolt bármely olyan 
kitettséget vállaljanak, amely megfelel az e 
cikk (6) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek:

a) 2018. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100 %-a;

a) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100 %-a;

b) 2019. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75 %-a;

b) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75 %-a;

c) 2020. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50 %-a.

c) 2025. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50 %-a.

Az első albekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott határértékeket a 399–403. 
cikk szerinti hitelkockázat-mérséklés 
hatását figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.”

Az első albekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott határértékeket a 399–403. 
cikk szerinti hitelkockázat-mérséklés 
hatását figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.”
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Or. en

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

Indokolás

A javaslat célja, hogy újra megállapítsa a központi kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni, egy másik tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozó jelenleg 
érvényben lévő átmeneti időszak hosszát, mindezt az ezekhez a kitettségekhez rendelt 
kockázati súlyokat tiszteletben tartva és a nagykockázat-vállalásra vonatkozó szabályok 
alkalmazását biztosítva.

Módosítás 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
575/2013/EU rendelet
495 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A 495. cikkben a (2) bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:

„(2) 2017. december 31-ig a 114. cikk 
(4) bekezdésének alkalmazásában a 
kockázattal súlyozott kitettségérték 
számításakor ugyanazt a kockázati 
súlyozást kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi 
bankjával szembeni, bármely tagállam 
fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában, 
mint amelyet a saját fizetőeszközükben 
denominált és finanszírozott kitettségek 
vonatkozásában kellene alkalmazni.”

„(2) 2022. december 31-ig a 114. cikk 
(4) bekezdésének alkalmazásában a 
kockázattal súlyozott kitettségérték 
számításakor ugyanazt a kockázati 
súlyozást kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi 
bankjával szembeni, bármely tagállam 
fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában, 
mint amelyet a saját fizetőeszközükben 
denominált és finanszírozott kitettségek 
vonatkozásában kellene alkalmazni.”

Or. en

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

Indokolás

A javaslat célja, hogy újra megállapítsa a központi kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni, egy másik tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozó jelenleg 
érvényben lévő átmeneti időszak hosszát, mindezt az ezekhez a kitettségekhez rendelt 
kockázati súlyokat tiszteletben tartva és a nagykockázat-vállalásra vonatkozó szabályok 
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alkalmazását biztosítva.

Módosítás 85
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
495 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 495. cikkben a (2) bekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:

„(2) 2017. december 31-ig a 114. cikk 
(4) bekezdésének alkalmazásában a 
kockázattal súlyozott kitettségérték 
számításakor ugyanazt a kockázati 
súlyozást kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi 
bankjával szembeni, bármely tagállam 
fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában, 
mint amelyet a saját fizetőeszközükben 
denominált és finanszírozott kitettségek 
vonatkozásában kellene alkalmazni.”

„(2) 2022. december 31-ig a 114. cikk 
(4) bekezdésének alkalmazásában a 
kockázattal súlyozott kitettségérték 
számításakor ugyanazt a kockázati 
súlyozást kell alkalmazni a tagállamok 
központi kormányzataival vagy központi 
bankjával szembeni, bármely tagállam 
fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott kitettségek vonatkozásában, 
mint amelyet a saját fizetőeszközükben 
denominált és finanszírozott kitettségek 
vonatkozásában kellene alkalmazni.”

Or. en

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

Módosítás 86
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határozat szövege a következő törölve
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cikkel egészül ki:
„500a. cikk
A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
állami garanciák ideiglenes kezelése
A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak 
való megfelelésre is figyelemmel – a 
garanciát vagy viszontgaranciát a 
Covid19-világjárvány időszakában a 
hitelfelvevőkre irányuló támogatási 
intézkedések keretében nyújtják. ”

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

500 a cikk
A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
állami garanciák ideiglenes kezelése
A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
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biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak 
való megfelelésre is figyelemmel – a 
garanciát vagy viszontgaranciát a 
Covid19-világjárvány időszakában a 
hitelfelvevőkre irányuló támogatási 
intézkedések keretében nyújtják.

Or. en

Módosítás 88
Caroline Nagtegaal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

500a. cikk
A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
állami garanciák ideiglenes kezelése
A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak 
való megfelelésre is figyelemmel – a 
garanciát vagy viszontgaranciát a 
Covid19-világjárvány időszakában a 
hitelfelvevőkre irányuló támogatási 
intézkedések keretében nyújtják.

Or. en
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Módosítás 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
vagy viszontgaranciával biztosított azon 
részére is alkalmazandók, amelyre 
vonatkozóan – adott esetben az uniós 
állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

Erre az eltérésre a következő további 
feltételek vonatkoznak:
a) a 201. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett elismert állami 
fedezetnyújtókat a 115. cikk (2) bekezdése 
szerint azon központi kormányzattal 
szembeni kitettségként kell kezelni, 
amelynek joghatósága alá székhelyük 
tartozik, mindez a harmadik rész II. 
címének 2. fejezete szerint 0%-os 
kockázati súly hozzárendelését jelenti;
b) a 201. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett elismert állami 
fedezetnyújtókat a 116. cikk (4) bekezdése 
szerint azon központi kormányzattal 
szembeni kitettségként kell kezelni, 
amelynek joghatósága alá székhelyük 
tartozik, mindez a harmadik rész II. 
címének 2. fejezete szerint 0%-os 
kockázati súly hozzárendelését jelenti;
c)  a 201. cikk (1) bekezdésének c) és 
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d) pontjában említett elismert 
garancianyújtókhoz 0%-os kockázati 
súlyozást rendelnének a harmadik rész II. 
címének 2. fejezete alapján.

Or. en

Indokolás

Úgy véljük, hogy nem indokolt a kedvezményes elbánás általános kiterjesztése a 
közszektorbeli intézmények által kibocsátott állami garanciákra. Vannak olyan uniós 
joghatóságok, ahol a regionális kormányzatok és/vagy kijelölt közszektorbeli intézmények 
hitelvédelmet nyújtanak, és bizonyos esetekben, a garanciát a helyi kormányzat adja ki az 
exportfinanszírozás támogatása érdekében. Ezért azt javasoljuk, hogy ezt az eltérést csak 
olyan állami garanciavállalókra alkalmazzák, amelyek szilárdak, és amelyeket hitelkockázat 
szempontjából a központi kormányzatukkal egyenértékűnek tekintenek.

Módosítás 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve a 47c. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
tényezők a nemteljesítő kitettség 201. cikk 
(1) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

Or. en
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Indokolás

Amint az a preambulumbekezdésben is szerepel, ennek a konkrét módosításnak a célja annak 
elismerése, hogy az állami garanciák ugyanolyan kockázatcsökkentési hatással bírnak, mint 
az exporthitel-ügynökségek által nyújtott garanciák. Ezért, e garanciák kezelésének teljes 
összehangolása érdekében, el kell kerülni az ilyen kezelés alkalmazásának időbeli 
korlátozását. Ezen módosítás hatályát az utolsó mondatai is korlátozzák: csak a Covid-19 
világjárvánnyal való összefüggésben garantált kitettségekre alkalmazható.

Módosítás 91
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve a 47c. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
tényezők a nemteljesítő kitettség 201. cikk 
(1) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

Or. en

Módosítás 92
Raffaele Fitto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve a 47c. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
tényezők a nemteljesítő kitettség 201. cikk 
(1) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak való 
megfelelésre is figyelemmel – a garanciát 
vagy viszontgaranciát a Covid19-
világjárvány időszakában a hitelfelvevőkre 
irányuló támogatási intézkedések keretében 
nyújtják.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 114. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve, a tagállamok központi 
kormányzataival és központi bankjaival 
szembeni, egy másik tagállam 
pénznemében denominált kitettségekre 
vonatkozóan:
a) 2022. december 31-ig a kockázattal 
súlyozott kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 0%-át kell alkalmazni;
b) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kitettségérték számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdésével 
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összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;
c) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 50%-ának kell 
alkalmazni;
d) a 2025. január 1-jétől 2025. 
december 31-ig tartó időszak alatta 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 100%-ának kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A kormányoknak a Covid19-járvány következményeinek leküzdésére irányuló intézkedéseket 
az államadósság növelésével, kötvények kibocsátásával kell finanszírozniuk . Azoknak a 
tagállamoknak, melyek nem tagjai az euróövezetnek, szüksége lehet egy másik tagállam 
pénznemében, leginkább euróban denominált államkötvények kibocsátásával történő 
finanszírozásra. Ezért javasoljuk a központi kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni, egy másik tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozó átmeneti 
intézkedések meghosszabbítását és újra történő bevezetését, mindezt az ezekhez a 
kitettségekhez rendelt kockázati súlyokat tiszteletben tartva és a nagykockázat-vállalásra 
vonatkozó szabályokat alkalmazva.

Módosítás 94
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 114. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve, a tagállamok központi 
kormányzataival és központi bankjaival 
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szembeni, egy másik tagállam 
pénznemében denominált kitettségekre az 
alábbiak vonatkoznak.
a) 2022. december 31-ig a kockázattal 
súlyozott kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 0%-át kell alkalmazni;
b) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kitettségérték számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdésével 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;
c) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 50%-ának kell 
alkalmazni;
d) a 2025. január 1-jétől 2025. 
december 31-ig tartó időszak alatta 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 100%-ának kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 114. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve, a tagállamok központi 
kormányzataival és központi bankjaival 
szembeni, egy másik tagállam 
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pénznemében denominált kitettségekre az 
alábbiak vonatkoznak.
a) 2022. december 31-ig a kockázattal 
súlyozott kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 0 %-át kell alkalmazni;
b) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kitettségérték számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdésével 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;
c) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt a 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 50%-ának kell 
alkalmazni;
d) a 2025. január 1-jétől 2025. 
december 31-ig tartó időszak alatta 
kockázattal súlyozott kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 100%-ának kell 
alkalmazni.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 429. cikk (5) bekezdés b) 
pontjától, és a 429a. cikktől, mikor a cikk 
alkalmazhatóvá válik, eltérve, [e módosító 
rendelet hatálybalépésének időpontja + 7 
év]-ig a 201. cikk (1) bekezdésének a)–e) 
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pontjában említett elismert fedezetnyújtó 
által garanciával biztosított kitettség azon 
részét, amelyre vonatkozóan – adott 
esetben az uniós állami támogatási 
szabályoknak való megfelelésre is 
figyelemmel – a garanciát vagy 
viszontgaranciát a Covid19-világjárvány 
időszakában a hitelfelvevőkre irányuló 
támogatási intézkedések keretében 
nyújtják, ki kell zárni a kitettség 
tőkeáttételének számításából.

Or. en

Módosítás 97
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 395. cikk (1) és a 493. cikk (4) 
bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok 
az alábbi határértékekig engedélyezhetik 
az intézmények számára, hogy az (1) 
bekezdésben említett kitettséget 
vállaljanak:
a) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100%-a;
b) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75%-a;
c) 2025. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50%-a.
A jelen bekezdés első albekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott 
határértékeket a 399–403. cikk szerinti 
hitelkockázat-mérséklés hatását 
figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 395. cikk (1) és a 493. cikk (4) 
bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok 
az alábbi határértékekig engedélyezhetik 
az intézmények számára, hogy az (1) 
bekezdésben említett kitettséget 
vállaljanak: 
a) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100%-a; 
b) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75%-a; 
c) 2025. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50%-a. 
A jelen bekezdés első albekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott 
határértékeket a 399–403. cikk szerinti 
hitelkockázat-mérséklés hatását 
figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni. 

Or. en

Indokolás

A kormányoknak a Covid19-járvány következményeinek leküzdésére irányuló intézkedéseket 
az államadósság növelésével, kötvények kibocsátásával kell finanszírozniuk . Azoknak a 
tagállamoknak, melyek nem tagjai az euróövezetnek, szüksége lehet egy másik tagállam 
pénznemében, leginkább euróban denominált államkötvények kibocsátásával történő 
finanszírozásra. Ezért javasoljuk a központi kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni, egy másik tagállam pénznemében denominált kitettségekre vonatkozó átmeneti 
intézkedések meghosszabbítását és újra történő bevezetését, mindezt az ezekhez a 
kitettségekhez rendelt kockázati súlyokat tiszteletben tartva és a nagykockázat-vállalásra 
vonatkozó szabályokat alkalmazva.
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Módosítás 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 395. cikk (1) és a 493. cikk (4) 
bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok 
az alábbi határértékekig engedélyezhetik 
az intézmények számára, hogy az (1) 
bekezdésben említett kitettséget 
vállaljanak:
a) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100%-a;
b) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75%-a;
c) 2025. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50%-a.
Jelen bekezdés első albekezdésének a), b) 
és c) pontjában meghatározott 
határértékeket a 399–403. cikk szerinti 
hitelkockázat-mérséklés hatását 
figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 100
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 150. cikk (1) bekezdés d) 
pontjának ii.) alpontjától eltérve, az 
illetékes hatóságok előzetes engedélyének 
kézhezvételét követően és a 150. cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelve, az 
intézmények alkalmazhatják a sztenderd 
módszert az olyan központi 
kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni kitettségekre is, amelyekhez e 
cikk (1) bekezdése alapján 0%-os 
kockázati súlyt rendeltek.

Or. en

Módosítás 101
Caroline Nagtegaal
a Renew képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
500 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:
„500b. cikk
A Covid19-világjárvány miatt a központi 
bankokkal szembeni egyes kitettségek 
átmeneti kizárása a teljes kitettség 
mértékéből
(1) A 429. cikk (4) bekezdésétől 
eltérve, 2021. június 27-ig egy intézmény 
kizárhatja teljes kitettségéből az intézmény 
központi bankjával szembeni alábbi 
kitettségeket, a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott feltételek mellett:
a) érmék és bankjegyek a központi 
bank joghatóságának törvényes 
pénznemében;
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b) a központi bankkal szembeni 
követeléseket megtestesítő eszközök, 
beleértve a központi banknál tartott 
tartalékokat is; Az intézmény által kizárt 
összeg nem haladhatja meg az első 
albekezdés a) és b) pontjában felsorolt 
kitettségek átlagos összegét, az intézmény 
központi bankjának legutóbbi teljes 
tartalékolási időszakában.
(2) Az intézmény kizárhatja az (1) 
bekezdésben felsorolt kitettségeket, ha az 
intézmény illetékes hatósága az érintett 
központi bankkal folytatott konzultációt 
követően megállapította, és nyilvánosan 
bejelentette, hogy kivételes körülmények 
indokolják a kizárást, a monetáris 
politikák végrehajtásának könnyítése 
érdekében.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, kizárandó 
kitettségeknek teljesíteniük kell mindkét 
alábbi feltételt:
a) az intézmény által elhelyezett 
betétekkel azonos pénznemben 
denomináltak;
b) átlagos futamidejük nem haladja 
meg jelentősen az intézmény által 
elhelyezett betétek átlagos futamidejét.
(4) Az az intézmény, amely az (1) 
bekezdéssel összhangban kizárja a 
központi bankjával szembeni kitettségeit a 
teljes kitettségértéke alól, köteles 
közzétenni azt a tőkeáttételi mutatót is, 
amellyel akkor rendelkezne, ha nem zárná 
ki ezeket a kitettségeket.”

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
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575/2013/EU rendelet
500 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:
„500b. cikk
Egy másik tagállam pénznemében 
kibocsátott, a Covid19-világjárványhoz 
kapcsolódó államadósság átmeneti 
kezelése
(1) A 114. cikk (2) bekezdésétől 
eltérve, a tagállamok központi 
kormányzataival és központi bankjaival 
szembeni, egy másik tagállam 
pénznemében denominált, és 2020. január 
1-je és 31-e között kibocsátott eszközöket 
tartalmazó kitettségekre az alábbiak 
vonatkoznak:
a) 2022. december 31-ig a kockázattal 
súlyozott kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 0%-át kell alkalmazni;
b) 2023-ban a kockázattal súlyozott 
kitettségérték számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdéssel 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
20%-át kell alkalmazni;
c) 2024-ben a kockázattal súlyozott 
kitettségértékek számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdésével 
összhangban rendelt kockázati súlyok 
50%-át kell alkalmazni,
d) 2025-ban és azután a kockázattal 
súlyozott kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 100%-ának kell 
alkalmazni.
(2) A 395. cikk (1) és a 493. cikk (4) 
bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok 
az alábbi határértékekig engedélyezhetik 
az intézmények számára, hogy az (1) 
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bekezdésben említett kitettséget 
vállaljanak:
a) 2022. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100%-a;
b) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75 %-a;
c) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50%-a.
Az első albekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott határértékeket a 399–403. 
cikk szerinti hitelkockázat-mérséklés 
hatását figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.
(3) A 150. cikk (1) bekezdés d) 
pontjának ii.) alpontjától eltérve, az 
illetékes hatóságok előzetes engedélyének 
kézhezvételét követően és a 150. cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelve, az 
intézmények alkalmazhatják a sztenderd 
módszert az olyan központi 
kormányzatokkal és központi bankokkal 
szembeni kitettségekre is, amelyekhez e 
cikk (1) bekezdése alapján 0%-os 
kockázati súlyt rendeltek.”

Or. en

Indokolás

Jelen módosítás a tagállamok központi kormányzataival és központi bankjaival szembeni, egy 
másik tagállam pénznemében denominált és finanszírozott kitettségek kezelésére vonatkozó 
átmeneti rendelkezéseket hosszabbítja meg. A cél az euróövezeten kívüli tagállamok 
finanszírozási szükségleteinek kezelése, valamint a finanszírozáshoz való egyenlő hozzáférés 
és az adósságkibocsátás biztosítása a Covid19 hatékony kezelése érdekében, és a 
hitelkockázat-mérséklés hatásának figyelembevétele mellett a kapcsolódó kockázati súlyok 
fokozatos megszüntetésének késleltetése.

Módosítás 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
575/2013/EU rendelet
500 c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:
„500c. cikk
A Covid19-világjárvány miatt a központi 
bankokkal szembeni egyes kitettségek 
átmeneti kizárása a teljes kitettség 
mértékéből
(1) A 429. cikk (4) bekezdésétől 
eltérve, 2021. június 27-ig egy intézmény 
kizárhatja teljes kitettségéből az intézmény 
központi bankjával szembeni alábbi 
kitettségeket, a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott feltételek mellett:
a) érmék és bankjegyek a központi 
bank joghatóságának törvényes 
pénznemében;
b) a központi bankkal szembeni 
követeléseket megtestesítő eszközök, 
beleértve a központi banknál tartott 
tartalékokat is;
Az intézmény által kizárt összeg nem 
haladhatja meg az első albekezdés a) és b) 
pontjában felsorolt kitettségek átlagos 
összegét, az intézmény központi 
bankjának legutóbbi teljes tartalékolási 
időszakában.
(2) Az intézmény kizárhatja az (1) 
bekezdésben felsorolt kitettségeket, ha az 
intézmény illetékes hatósága az érintett 
központi bankkal folytatott konzultációt 
követően megállapította, és nyilvánosan 
bejelentette, hogy kivételes körülmények 
indokolják a kizárást, a monetáris 
politikák végrehajtásának könnyítése 
érdekében.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, kizárandó 
kitettségeknek teljesíteniük kell mindkét 
alábbi feltételt:
a) az intézmény által elhelyezett 
betétekkel azonos pénznemben 
denomináltak;
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b) átlagos futamidejük nem haladja 
meg jelentősen az intézmény által 
elhelyezett betétek átlagos futamidejét.
(4) Az az intézmény, amely az (1) 
bekezdéssel összhangban kizárja a 
központi bankjával szembeni kitettségeit a 
teljes kitettségértéke alól, köteles 
közzétenni azt a tőkeáttételi mutatót is, 
amellyel akkor rendelkezne, ha nem zárná 
ki ezeket a kitettségeket.”

Or. en

Indokolás

Bár a tőkeáttételi mutató még nem kötelező érvényű tőkemegszorítás, közzétételére a piaci 
szereplők és összehasonlító elemzések hivatkoznak, minden fórumon. E célból a következő 
célzott módosításnak előrébb kell hoznia azt az időpontot, mikor a központi banki tartalékok a 
tőkeáttételi mutató kiszámításából való mentessége alkalmazásra kerül, hogy a jelenlegi 
jelentéstételi követelményekre alkalmazható legyen, annak biztosítása érdekében, hogy ez az 
intézkedés akkor lépjen hatályba, amikor a Covid19 miatt a legnagyobb szükség van rá, és ne 
csak 2021. június 28-tól.

Módosítás 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)
575/2013/EU rendelet
500 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A határozat szövege a következő 
cikkel egészül ki:
„500d. cikk
A kiegyenlítésre váró, szokásos módon 
történő vásárlások és eladások ideiglenes 
nettósítása a Covid19 világjárványra 
tekintettel
(1) A 429. cikktől eltérve, 2021. június 
27-ig az intézmények a 429. cikk (4) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
kezelik a szokásos módon történő 
eladásokhoz kapcsolódó készpénzt és a 
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szokásos módon történő vásárlásokhoz 
kapcsolódó értékpapírokat, amelyek az 
elszámolás napjáig eszközként a 
mérlegben maradnak.
(2) Azoknak az intézményeknek, 
amelyek az alkalmazandó számviteli 
szabályozásnak megfelelően kötési 
időpont szerinti elszámolást alkalmaznak 
a kiegyenlítésre váró, szokásos módon 
történő vásárlásokra és eladásokra, vissza 
kell írniuk a kiegyenlítésre váró, szokásos 
módon történő eladásokhoz kapcsolódó 
készpénzkövetelések és a kiegyenlítésre 
váró, szokásos módon történő 
vásárlásokhoz kapcsolódó készpénz-
kötelezettségek közötti, az említett 
szabályozás által megengedett 
beszámítások összegét. Miután az 
intézmények visszaírták a számviteli 
beszámítást, akkor számíthatják be 
egymással szemben az említett 
készpénzköveteléseket és készpénz-
kötelezettségeket, ha a kapcsolódó, 
szokásos módon történő eladást és 
értékesítést egyaránt szállítás fizetés 
ellenében alapon egyenlítik ki.
(3) Azoknak az intézményeknek, 
amelyek az alkalmazandó számviteli 
szabályozásnak megfelelően kiegyenlítés 
határideje szerinti elszámolást 
alkalmaznak a kiegyenlítésre váró, 
szokásos módon történő vásárlásokra és 
eladásokra, bele kell foglalniuk a teljes 
kitettségi mértékbe a szokásos módon 
történő vásárlásokhoz kapcsolódó fizetési 
kötelezettségvállalások teljes névértékét.
Az intézmények csak akkor 
ellentételezhetik a szokásos módon történő 
vásárlásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljes névleges 
értékét a kiegyenlítésre váró, szokásos 
módon történő eladásokhoz kapcsolódó 
készpénzkövetelések teljes névleges 
értékével, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:
a) a szokásos módon történő vételt és 
értékesítést egyaránt szállítás fizetés 
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ellenében alapon egyenlítik ki;
b) a készpénzkövetelésekhez és -
kötelezettségekhez kapcsolódóan vásárolt, 
illetve eladott pénzügyi eszközök értékét az 
eredménnyel szemben valós értéken 
jelenítik meg és viszik be az intézmény 
kereskedési könyvébe.”

Or. en

Indokolás

Bár a tőkeáttételi mutató még nem kötelező érvényű tőkemegszorítás, közzétételére a piaci 
szereplők és összehasonlító elemzések hivatkoznak, minden fórumon. E célból a következő 
célzott módosításnak előrébb kell hoznia azt az időpontot, amikor az intézmények számára 
lehetővé válik a kiegyenlítetlen ügyletek készpénzköveteléseinek és kötelezettségeinek 
nettósítása, amennyiben azokat szállítás fizetés ellenében, vagy azzal egyenértékű elszámolási 
rendszeren keresztül teljesítik. Ez biztosítaná, hogy ez a CRR2-rendelkezés akkor lépjen 
hatályba, amikor arra a Covid19 miatt a legnagyobb szükség van, és nem csak 2021. június 
28-tól.

Módosítás 105
Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont
(EU) 2019/876 rendelet
501 a cikk – 1 bekezdés – b, d, g, i, l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 501a. cikk (1) bekezdésének b), 
d), g), i) és l) pontját el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 106
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 3 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a szöveg a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(3a) E rendelet 1. cikkének következő 
pontjai [e módosító rendelet 
hatálybalépésének időpontjától] 
alkalmazandók:
a) az 59. pont a hitelintézetek által 
nyugdíjasoknak vagy munkavállalóknak 
nyújtott egyes hitelek kezelésére 
vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 123. 
cikkében megállapított rendelkezések 
tekintetében;
b) a 133. pont az 575/2013/EU 
rendelet 501. cikkében meghatározott, a 
kkv-kkal szembeni teljesítő kitettségek 
kockázattal súlyozott értékének 
kiigazítására vonatkozó rendelkezések 
tekintetében;
c) a 134. pont az alapvető 
közszolgáltatásokat nyújtó vagy támogató 
fizikai struktúrákat vagy létesítményeket, 
rendszereket és hálózatokat működtető 
vagy finanszírozó szervezetekkel szembeni 
kitettségek hitelkockázatára vonatkozó, az 
575/2013/EU rendelet 501a. cikkében 
foglalt szavatolótőke-követelmények 
kiigazítása tekintetében.; ”

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 3 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 59. pont a hitelintézetek által 
nyugdíjasoknak vagy munkavállalóknak 

a) az 59. pont a hitelintézetek által 
nyugdíjasoknak vagy munkavállalóknak 



PE652.494v01-00 74/79 AM\1206024HU.docx

HU

nyújtott egyes hitelek kezelésére 
vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 123. 
cikkében megállapított rendelkezések 
tekintetében;

nyújtott egyes hitelek kezelésére 
vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 123. 
cikkében megállapított rendelkezések év] 
tekintetében, 30%-ra csökkentett kockázati 
súllyal, amelyet ideiglenesen [e módosító 
rendelet hatálybalépésének időpontja + 7 
év]-ig kell alkalmazni;

Or. en

Indokolás

A hitelintézetek által nyugdíjasnak vagy munkavállalónak nyújtott olyan hitelekhez, amelyek 
esetében határozatlan idejű szerződés alapján a hitelfelvevő nyugdíjának vagy fizetésének egy 
részét feltétel nélkül a hitelintézethez utalják, 35%-os kockázati súlyt kell rendelni. A Covid19 
hatása miatt az összesített kereslet/fogyasztás jelentős csökkenését szem előtt tartva, az 
ezekhez a kölcsönökhöz kapcsolódó kockázati súly 30%-ra történő csökkentése arra 
ösztönözheti a hitelintézeteket, hogy növeljék a hitelek e típusának mennyiségét, ezzel segítve 
a magánfogyasztás és az összesített kereslet fellendítését.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 3 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 133) pont az 575/2013/EU rendelet 
501. cikkében meghatározott, a kkv-kkal 
szembeni teljesítő kitettségek kockázattal 
súlyozott értékének kiigazítására 
vonatkozó rendelkezések tekintetében;

b) 133) pont az 575/2013/EU rendelet 
501. cikkében meghatározott, a kkv-kkal 
szembeni teljesítő kitettségek kockázattal 
súlyozott értékének kiigazítására 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, a 
következő képlettel, amelyet ideiglenesen 
[e módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig kell alkalmazni:

Or. en

Indokolás

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. 
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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.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 3 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 134. pont az alapvető 
közszolgáltatásokat nyújtó vagy támogató 
fizikai struktúrákat vagy létesítményeket, 
rendszereket és hálózatokat működtető 
vagy finanszírozó szervezetekkel szembeni 
kitettségek hitelkockázatára vonatkozó, az 
575/2013/EU rendelet 501a. cikkében 
foglalt szavatolótőke-követelmények 
kiigazítása tekintetében.;

c) a 134. pont az alapvető 
közszolgáltatásokat nyújtó vagy támogató 
fizikai struktúrákat vagy létesítményeket, 
rendszereket és hálózatokat működtető 
vagy finanszírozó szervezetekkel szembeni 
kitettségek hitelkockázatára vonatkozó, az 
575/2013/EU rendelet 501a. cikkében 
foglalt szavatolótőke-követelmények 
kiigazítása tekintetében, a III. rész II. 
címének megfelelően kiszámított 
hitelkockázatra vonatkozó 
tőkekövetelmény csökkenésével, 0,60 
szorzóval megszorozva, amelyet 
ideiglenesen [e módosító rendelet 
hatálybalépésének időpontja + 7 év]-ig 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az európai infrastruktúrák terén már a Covid-19 válság előtt is nyilvánvaló volt a beruházási 
hiány, és most a világjárvány még inkább negatív hatást gyakorol erre. Továbbá, a 
hitelintézeteknek az ellátási láncok átformálásának finanszírozásához való megfelelő 
támogatása nélkül az unió nem lesz képes szembenézni a tényleges kihívásokkal. Az 
infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos egyes kitettségek tőkekövetelményének 
kiszámításához használt szorzótényező (0,75-ről 0.60-ra) átmeneti csökkentése segítene a 
beruházási hiány áthidalásában, és ezzel egyidejűleg támogatná az unióban a gazdasági 
fellendülést.
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Módosítás 110
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 3 a bekezdés – c a és c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) 429a. cikk, tekintettel arra, hogy 
bizonyos kitettségeket ideiglenesen ki 
lehet zárni a tőkeáttételi számításból, azzal 
a feltétellel, hogy az érintett központi bank 
legkésőbb [6] hónappal a nyilatkozat 
időpontja előtt nyilatkozhat arról, hogy 
rendkívüli körülmények állnak fenn.
cb) 117. pont, tekintettel azokra a 
rendelkezésekre, melyek lehetővé teszik a 
bankok számára, hogy nettósítsák 
kiegyenlítetlen ügyleteik 
készpénzköveteléseit és kötelezettségeit, 
amennyiben azokat szállítás fizetés 
ellenében, vagy azzal egyenértékű 
elszámolási rendszeren keresztül teljesítik, 
ezen körülmények az 575/2013/EU 
rendelet 429g. cikkében kerülnek 
meghatározásra;

Or. en

Indokolás

Bár a tőkeáttételi mutató még nem kötelező érvényű tőkemegszorítás, közzétételére a piaci 
szereplők és összehasonlító elemzések hivatkoznak, minden fórumon, különös az európai és az 
amerikai bankok közötti, a kockázattal súlyozott eszközök alapjának különbségei miatt. Ez 
„de facto” kötelezővé teszi az uniós bankok számára a tőkeáttételi mutató használatát is, és 
ösztönzi az európai bankok tőkemegfelelésének, ellenálló képességének, valamint saját tőke- 
és adósság-árazásának értékelését. E célból a CRR II. tartalmaz egy politikai megállapodást 
a bankok tőkeáttételi kapacitásának felszabadítását célzó intézkedésekről.

Módosítás 111
José Gusmão
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(5) E rendelet 1. cikke 46. pontjának 
b) alpontját a globálisan rendszerszinten 
jelentős intézményekre vonatkozóan az 
575/2013/EU rendelet 92. cikkének (1a) 
bekezdésében foglalt új szavatolótőke-
követelmények bevezetéséről szóló 
rendelkezések tekintetében 2023. január 
1-jétől kell alkalmazni.”; ”

Or. en

Módosítás 112
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(7) Az 575/2013/EU rendelet 36. cikke 
(1) bekezdése b) pontjának tekintetében e 
rendelet 1. cikkének 18. pontját, amely a 
prudenciális értékelésbe bevont 
szoftvereszközök levonás alóli 
mentesítéséről szóló rendelkezést 
tartalmazza, az 575/2013/EU rendelet 36. 
cikkének (4) bekezdésében említett 
szabályozástechnikai standardok 
hatálybalépésének időpontjától kell 
alkalmazni. ”

Or. en
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Módosítás 113
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2019/876 rendelet
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(7) Az 575/2013/EU rendelet 36. cikke 
(1) bekezdése b) pontjának tekintetében e 
rendelet 1. cikkének 18. pontját, amely a 
prudenciális értékelésbe bevont 
szoftvereszközök levonás alóli 
mentesítéséről szóló rendelkezést 
tartalmazza, az 575/2013/EU rendelet 36. 
cikkének (4) bekezdésében említett 
szabályozástechnikai standardok 
hatálybalépésének időpontjától kell 
alkalmazni.”

Or. en

Módosítás 114
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az 
575/2013/EU rendelet (CRR) 4. cikk (1) és 
(3) bekezdésében meghatározott 
intézmények, amelyek bármilyen 
ideiglenes tőkevédelmi vagy működési 
engedményt adó intézkedés előnyeit 
élvezik, nem végezhetnek a 
részvényeseknek történő kifizetéseket 
(osztalékok, visszavásárlás, kiegészítő 
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alapvető kamatszelvények) és a személyzet 
részére történő nem kötelező kifizetéseket 
(prémiumok).

Or. en

Módosítás 115
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet 1. cikkének 1. pontját az 
575/2013/EU rendelet (EU) 2019/876 
rendelettel módosított 429a. cikkének az 
egyes központi banki tartalékok átmeneti 
kizárásához kapcsolódó nettósítási 
mechanizmust érintő módosításai 
tekintetében 2021. június 28-tól kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en


