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Pakeitimas 20
Clara Ponsatí Obiols

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgdamas į šias priemones, 
Parlamentas ragina Komisiją, Europos 
Centrinį Banką ir Europos 
bankininkystės instituciją bendradarbiauti 
siekiant užtikrinti, kad kredito įstaigos 
laikinai sustabdytų dividendų paskirstymą 
bent iki 2021 m. kovo 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 21
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) COVID-19 pandemijos sąlygomis 
nacionalinių vyriausybių ar kitų viešųjų 
subjektų, kurie pagal kredito rizikos 
mažinimo taisykles, nustatytas Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 trečios dalies ketvirtame 
skyriuje, yra reikalavimus atitinkantys 
kredito užtikrinimo teikėjai, suteiktos 
garantijos pagal rizikos mažinimo poveikį 
yra panašios į garantijas, kurias suteikė 
oficialios eksporto kredito agentūros, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
47c straipsnyje. Todėl yra pagrįsta 
suderinti neveiksnių pozicijų, kurioms 
suteiktos nacionalinių vyriausybių ar kitų 
viešųjų subjektų garantijos, ir tų, kurioms 
suteiktos oficialių eksporto kredito 
agentūrų garantijos, nuostolių minimalų 
padengimo lygį. Dėl to garantijoms ir 
netiesioginėms garantijoms, suteiktoms 
COVID-19 pandemijos sąlygomis pagal 
valstybės pagalbos taisykles, turėtų būti 

(7) COVID-19 pandemijos sąlygomis 
nacionalinių vyriausybių ar kitų viešųjų 
subjektų, kurie pagal kredito rizikos 
mažinimo taisykles, nustatytas Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 trečios dalies ketvirtame 
skyriuje, yra reikalavimus atitinkantys 
kredito užtikrinimo teikėjai, suteiktos 
garantijos pagal rizikos mažinimo poveikį 
yra panašios į garantijas, kurias suteikė 
oficialios eksporto kredito agentūros, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
47c straipsnyje. Todėl yra pagrįsta nuolat 
derinti neveiksnių pozicijų, kurioms 
suteiktos nacionalinių vyriausybių ar kitų 
viešųjų subjektų garantijos, ir tų, kurioms 
suteiktos oficialių eksporto kredito 
agentūrų garantijos, nuostolių minimalų 
padengimo lygį;
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taikoma tokia pati tvarka kaip oficialių 
eksporto kredito agentūrų garantijoms;

Or. en

Pakeitimas 22
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ekonomikos krizei, kilusiai dėl 
COVID-19 pandemijos, reikalingas 
didelis valstybės finansavimas, siekiant 
sumažinti ekonomikos nuosmukį. 
Atsižvelgiant į reikšmingą fiskalinių 
pajamų sumažėjimą ir numatomą 
biudžeto deficitą, vyriausybės turi išleisti 
skolos vertybinius popierius, kad galėtų 
finansuoti išimtines priemones. Euro 
zonai nepriklausančioms valstybėms 
narėms gali būti sudėtinga ir kai kuriais 
atvejais neįmanoma užtikrinti visų būtinų 
lėšų skubiems atvejams tik vietine valiuta, 
kartu pirmiausia pasikliaunant vietinėmis 
rinkomis, kurių dydis ir likvidumas yra 
riboti, ypač susiklosčius ypatingoms 
situacijoms. Gali būti reikalingas 
finansavimas išleidžiant vyriausybės 
obligacijas, išreikštas kitos valstybės narės 
valiuta, ypač eurais, siekiant paremti 
kovos su COVID-19 pandemijos 
padariniais priemones. Todėl būtina 
pratęsti ir pakartotinai nustatyti centrinės 
valdžios ir centrinių bankų pozicijų, 
išreikštų kitos valstybės narės valiuta, 
pereinamojo laikotarpio priemones, tiek 
atsižvelgiant į šioms pozicijoms priskirtus 
rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų 
taisyklių taikymą, kartu taikant kredito 
rizikos mažinimo taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 23
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) didelis rinkos kintamumo lygis, 
kuris buvo pastebėtas nuo COVID-19 
pandemijos protrūkio pradžios, daro 
didelę įtaką kiekybiniam rinkos rizikos 
koeficientui, taikomam bankų vidaus 
modeliuose. Iš bankų reikalaujama 
kasdien atlikti savo vidaus modelių 
grįžtamąjį patikrinimą, kad būtų galima 
įvertinti, ar jų vidaus modeliai sukuria 
pakankamus kapitalo reikalavimus, kad 
būtų galima padengti prekybos nuostolius. 
Jei nepavyksta laikytis grįžtamojo 
patikrinimo reikalavimo arba yra 
nukrypimų keletą dienų, rinkos rizikos 
vidaus modeliams turi būti taikomos 
automatinės nuobaudos. Taigi, grįžtamojo 
patikrinimo reikalavimas yra labai 
prociklinis, kai yra didelių kintamumų, 
kaip antai kintamumai, su kuriais 
susiduriame šiuo metu. Norint sušvelninti 
neigiamą tokio reikalavimo poveikį, 
taisyklėmis turėtų būti suteikta daugiau 
lankstumo, kad priežiūros institucijos 
galėtų laikinai nepaisyti nukrypimo nuo 
finansinio stabilumo stiprinimo 
priemonės taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 24
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) ypatingas COVID-19 pandemijos 
poveikis taip pat pastebimas dėl ypač 
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didelių kintamumo lygių finansų rinkose. 
Šiuo metu stebima, kaip dėl kintamumo ir 
netikrumo didėja valstybės skolos 
vertybinių popierių pajamingumas, o tai 
savo ruožtu didina nerealizuotus bankų 
pozicijų nuostolius, susijusius su valstybės 
skola. Siekiant sušvelninti didelį neigiamą 
rinkos kintamumo poveikį banko 
reguliuojamajam kapitalui, taigi ir 
institucijų galimybėms skolinti klientams, 
reikėtų vėl nustatyti laikiną, su COVID-19 
susijusį rizikos ribojimo filtrą centrinės 
valdžios pozicijoms;

Or. en

Pakeitimas 25
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) dėl COVID-19 pandemijos metu 
paaiškėjusių faktų tapo akivaizdu, kad 
galimybė apskaičiuojant įstaigos bendrą 
pozicijų matą laikinai neįtraukti tam tikrų 
centrinio banko pozicijų, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 su 
pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 
2019/876, 429a straipsnyje, per krizę gali 
būti labai svarbi. Tačiau šios priemonės 
veiksmingumą mažina dėl poveikio 
kompensavimo mechanizmo, susijusio su 
tokiu laikinu neįtraukimu, sumažėjęs 
lankstumas: dėl to būtų suvaržytos įstaigų 
galimybės krizės atveju padidinti centrinių 
bankų pozicijas. Galiausiai dėl to įstaigos 
galėtų būti priverstos sumažinti skolinimo 
namų ūkiams ir įmonėms lygį. Siekiant 
išvengti visų su poveikio kompensavimo 
mechanizmu susijusių nepageidaujamų 
pasekmių ir užtikrinti to neįtraukimo 
veiksmingumą atsižvelgiant į galimus 
būsimus sukrėtimus ir krizes, poveikio 

Išbraukta.
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kompensavimo mechanizmas turėtų būti 
pakeistas prieš tai, kai 2021 m. birželio 
28 d. pagal Sąjungos teisę bus pradėtas 
taikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 
straipsnio 1 dalies d punkte nustatytas 
sverto koeficiento reikalavimas. Kol bus 
pradėtos taikyti iš dalies pakeistos 
nuostatos dėl sverto koeficiento 
apskaičiavimo, nustatytos Reglamentu 
(ES) 2019/876, 429a straipsnis turėtų būti 
taikomas toks, koks buvo nustatytas 
Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 
2015/6218;

__________________
18 2014 m. spalio 10 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2015/62, 
kuriuo iš dalies keičiamos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto 
koeficiento (OL L 11, 2015 1 17, p. 37–
43).

Or. en

Pakeitimas 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) dėl ypatingo kintamumo finansų 
rinkose nuo COVID-19 pandemijos 
protrūkio pradžios kiekybinis rinkos 
rizikos koeficientas buvo padidintas, o tai 
gali įvykti tuo atveju, kai rinkos 
kintamumas viršija lygį, numatytą pagal 
institucijų vidaus modelį. Nors Bazelio 
bankų priežiūros komitetas (BBPK) 
suteikia teisinę galimybę sušvelninti 
tokius vienkartinius įvykius rinkos rizikos 
modeliuose, tokia nuostata nėra 
visapusiškai numatyta Reglamente (ES) 
Nr. 575/2013. Todėl kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikta ribota 
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diskrecija, kad būtų pašalinti nukrypimai, 
kurie atsiranda ne dėl vidaus modelių 
trūkumų ir kurie pasireiškia laikotarpiu 
nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. Kadangi ši priežiūros 
diskrecija gali būti pateisinama ir ateityje 
ypatingo rinkos kintamumo atveju, 
Komisija turėtų peržiūrėti šią nuostatą, 
kad ji taptų nuolat taikoma persvarstant 
Reglamentą (ES) Nr. 575/2013;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pastarojo meto ypatingą finansų rinkų kintamumą, ribota kompetentingų 
institucijų diskrecija apriboti kiekybinį rinkos rizikos koeficientą yra pateisinama, turint 
omenyje ECB nuomonę, pateiktą 2020 m. gegužės 20 d. Kadangi ši priežiūros diskrecija gali 
būti pateisinama ir ateityje ypatingo rinkos kintamumo atveju, Komisija turėtų peržiūrėti šią 
nuostatą, kad ji taptų nuolat taikoma atliekant būsimą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
persvarstymą. Šį pakeitimą reikėtų susieti su autoriaus 366 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 27
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti. 2020 m. balandžio 3 d. 
BBPK susitarė suteikti daugiau lankstumo 
įgyvendinant pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, kuriomis laipsniškai įtraukiamas 
9-ojo TFAS poveikis. Siekiant sumažinti 
galimą reguliuojamojo kapitalo 
kintamumą, kuris gali atsirasti, jei dėl 
COVID-19 krizės smarkiai padidėtų 
atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams 
padengti, būtina pratęsti pereinamojo 
laikotarpio nuostatų taikymą ir Sąjungos 

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti i) atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti amortizuota turto 
savikaina; ir ii) grynieji nerealizuoti turto, 
vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostoliai. 2020 m. 
balandžio 3 d. BBPK susitarė suteikti 
daugiau lankstumo įgyvendinant 
pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
kuriomis laipsniškai įtraukiamas 9-ojo 
TFAS poveikis. Siekiant sumažinti galimą 
reguliuojamojo kapitalo kintamumą, kuris 
gali atsirasti, jei dėl COVID-19 krizės 
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teisėje; smarkiai padidėtų atidėjiniai tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, būtina 
pratęsti pereinamojo laikotarpio nuostatų 
taikymą ir Sąjungos teisėje;

Or. en

Pakeitimas 28
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti. 2020 m. balandžio 3 d. 
BBPK susitarė suteikti daugiau lankstumo 
įgyvendinant pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, kuriomis laipsniškai įtraukiamas 
9-ojo TFAS poveikis. Siekiant sumažinti 
galimą reguliuojamojo kapitalo 
kintamumą, kuris gali atsirasti, jei dėl 
COVID-19 krizės smarkiai padidėtų 
atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams 
padengti, būtina pratęsti pereinamojo 
laikotarpio nuostatų taikymą ir Sąjungos 
teisėje;

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti i) atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti amortizuota turto 
savikaina; ir ii) grynieji nerealizuoti turto, 
vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostoliai. 2020 m. 
balandžio 3 d. BBPK susitarė suteikti 
daugiau lankstumo įgyvendinant 
pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
kuriomis laipsniškai įtraukiamas 9-ojo 
TFAS poveikis. Siekiant sumažinti galimą 
reguliuojamojo kapitalo kintamumą, kuris 
gali atsirasti, jei dėl COVID-19 krizės 
smarkiai padidėtų atidėjiniai tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, būtina 
pratęsti pereinamojo laikotarpio nuostatų 
taikymą ir Sąjungos teisėje;

Or. en

Pakeitimas 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti. 2020 m. balandžio 3 d. 
BBPK susitarė suteikti daugiau lankstumo 
įgyvendinant pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, kuriomis laipsniškai įtraukiamas 
9-ojo TFAS poveikis. Siekiant sumažinti 
galimą reguliuojamojo kapitalo 
kintamumą, kuris gali atsirasti, jei dėl 
COVID-19 krizės smarkiai padidėtų 
atidėjiniai tikėtiniems kredito nuostoliams 
padengti, būtina pratęsti pereinamojo 
laikotarpio nuostatų taikymą ir Sąjungos 
teisėje;

(10) dėl 9-ojo TFAS taikymo per 
COVID-19 sukeltą ekonomikos nuosmukį 
gali staiga smarkiai padidėti i) atidėjiniai 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
kadangi daugeliui pozicijų tikėtinus 
nuostolius per jų galiojimo laikotarpį gali 
tekti perskaičiuoti amortizuota turto 
savikaina; ir ii) grynieji nerealizuoti turto, 
vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostoliai. 2020 m. 
balandžio 3 d. BBPK susitarė suteikti 
daugiau lankstumo įgyvendinant 
pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
kuriomis laipsniškai įtraukiamas 9-ojo 
TFAS poveikis. Siekiant sumažinti galimą 
reguliuojamojo kapitalo kintamumą, kuris 
gali atsirasti, jei dėl COVID-19 krizės 
smarkiai padidėtų atidėjiniai tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, būtina 
pratęsti pereinamojo laikotarpio nuostatų 
taikymą ir Sąjungos teisėje;

Or. en

Pakeitimas 30
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
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kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją;

kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tačiau 
tam, kad šios įstaigos nepatirtų neigiamų 
padarinių dėl teigiamo dinaminio 
komponento 2018–2019 m. laikotarpiu, 
joms turėtų būti leista pakeisti ataskaitinę 
2020 m. datą į 2018 m., kai tikėtinų 
kredito nuostolių suma šią datą yra 
mažesnė. Tai dar labiau sumažintų 
COVID-19 krizės poveikį galimam įstaigų 
atidėjinių poreikių pagal 9-ąjį TFAS 
padidėjimui ir kartu būtų išlaikytos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos, 
taikomos atidėjiniams tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti, sudarytiems prieš 
COVID-19 pandemiją;

Or. en

Pakeitimas 31
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti ir grynųjų 
nerealizuotų turto, vertinamo tikrąja verte 
per kitas bendrąsias pajamas, nuostolių 
padidėjimas gali padaryti įstaigos 
gebėjimui skolinti klientams tada, kai to 
labiausiai reikia, pereinamojo laikotarpio 
nuostatų taikymą reikėtų pratęsti dvejiems 
metams, o įstaigoms turėtų būti leidžiama į 
savo bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą 
visiškai įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, ir grynųjų nerealizuotų 
turto, vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostolių padidėjimą. 
Tai dar labiau sumažintų COVID-19 krizės 
poveikį galimam įstaigų atidėjinių poreikių 
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sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją; ir nerealizuotų nuostolių pagal 9-ąjį TFAS 
padidėjimui ir kartu būtų išlaikytos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos, 
taikomos atidėjiniams tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti, sudarytiems prieš 
COVID-19 pandemiją;

Or. en

Pakeitimas 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją;

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti ir grynųjų 
nerealizuotų turto, vertinamo tikrąja verte 
per kitas bendrąsias pajamas, nuostolių 
padidėjimas gali padaryti įstaigos 
gebėjimui skolinti klientams tada, kai to 
labiausiai reikia, pereinamojo laikotarpio 
nuostatų taikymą reikėtų pratęsti dvejiems 
metams, o įstaigoms turėtų būti leidžiama į 
savo bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą 
visiškai įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, ir grynųjų nerealizuotų 
turto, vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostolių padidėjimą. 
Tai dar labiau sumažintų COVID-19 krizės 
poveikį galimam įstaigų atidėjinių poreikių 
ir nerealizuotų nuostolių pagal 9-ąjį TFAS 
padidėjimui ir kartu būtų išlaikytos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos, 
taikomos atidėjiniams tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti, sudarytiems prieš 
COVID-19 pandemiją;

Or. en
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Pakeitimas 33
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją;

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti ir grynųjų 
nerealizuotų turto, vertinamo tikrąja verte 
per kitas bendrąsias pajamas, nuostolių 
padidėjimas gali padaryti įstaigos 
gebėjimui skolinti klientams tada, kai to 
labiausiai reikia, pereinamojo laikotarpio 
nuostatų taikymą reikėtų pratęsti dvejiems 
metams, o įstaigoms turėtų būti leidžiama į 
savo bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą 
visiškai įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, ir grynųjų nerealizuotų 
turto, vertinamo tikrąja verte per kitas 
bendrąsias pajamas, nuostolių padidėjimą. 
Tai dar labiau sumažintų COVID-19 krizės 
poveikį galimam įstaigų atidėjinių poreikių 
ir nerealizuotų nuostolių pagal 9-ąjį TFAS 
padidėjimui ir kartu būtų išlaikytos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos, 
taikomos atidėjiniams tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti, sudarytiems prieš 
COVID-19 pandemiją;

Or. en

Pakeitimas 34
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, (11) siekiant sušvelninti galimą poveikį, 
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kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą visiškai 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją;

kurį staigus atidėjinių tikėtiniems kredito 
nuostoliams padengti padidėjimas gali 
padaryti įstaigos gebėjimui skolinti 
klientams tada, kai to labiausiai reikia, 
pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymą 
reikėtų pratęsti dvejiems metams, o 
įstaigoms turėtų būti leidžiama į savo 
bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą iš dalies 
įtraukti bet kokį 2020 ir 2021 m. 
pripažįstamų naujų atidėjinių tikėtiniems 
kredito nuostoliams padengti, skirtų dėl 
kredito rizikos nesumažėjusios vertės 
finansiniam turtui, padidėjimą. Tai dar 
labiau sumažintų COVID-19 krizės poveikį 
galimam įstaigų atidėjinių poreikių pagal 
9-ąjį TFAS padidėjimui ir kartu būtų 
išlaikytos pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, taikomos atidėjiniams 
tikėtiniems kredito nuostoliams padengti, 
sudarytiems prieš COVID-19 pandemiją;

Or. en

Pakeitimas 35
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) COVID-19 pandemija taip pat 
lėmė didelius bankų suvaržymus, 
susijusius tiek su naujomis neveiksniomis 
paskolomis, tiek su jų atsargomis. 
Tikimasi, kad bankai ir toliau mažins 
esamas neveiksnių paskolų atsargas 
2020 m. Tačiau dabartinėmis 
aplinkybėmis labai sudėtinga laikytis 
pastaraisiais metais pastebėtos bendros 
neveiksnių paskolų sumažėjimo normos, 
atsižvelgiant į tai, kad neveiksnių paskolų 
rinkos yra uždarytos, o teisminės 
procedūros labai uždelstos ar sustabdytos 
keliose valstybėse narėse. Tai neabejotinai 
turės neigiamos įtakos bankų paskolų 
susigrąžinimo normoms ir laikui. 
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Atsižvelgiant į tai, numatoma laikinai 
įšaldyti bankų neveiksnių paskolų 
kalendorių;

Or. en

Pakeitimas 36
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 2020 m. kovo mėn. Centrinių bankų 
valdytojų ir priežiūros institucijų vadovų 
grupė patikslino galutinių sistemos 
„Bazelis“ elementų įgyvendinimo terminą. 
Nors daugumą galutinių elementų vis dar 
reikia įgyvendinti Sąjungos teisėje, sverto 
koeficiento rezervo reikalavimas, taikomas 
pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms, 
jau įgyvendintas Reglamentu 
(ES) 2019/876 padarytais pakeitimais. 
Todėl sverto koeficiento rezervo 
reikalavimo taikymo pradžios datą reikėtų 
atidėti vieniems metams iki 2023 m. 
sausio 1 d., kaip susitarta tarptautiniu 
mastu. Siekiant tarptautiniu mastu 
užtikrinti vienodas sąlygas įstaigoms, 
įsteigtoms Sąjungoje, bet vykdančioms 
veiklą už Sąjungos ribų, turėtų būti 
atitinkamai patikslinta Reglamento 
(ES) 2019/876 taikymo pradžios data. 
Atidėjus sverto koeficiento rezervo 
reikalavimo taikymą, per atidėjimo 
laikotarpį to reikalavimo nesilaikymas, 
kaip nustatyta Direktyvos 2013/36/ES 
141c straipsnyje, pasekmių neturėtų, taip 
pat nebūtų taikomi paskirstymų 
apribojimai, nustatyti tos direktyvos 141b 
straipsnyje;

(13) 2020 m. kovo mėn. Centrinių bankų 
valdytojų ir priežiūros institucijų vadovų 
grupė patikslino galutinių sistemos 
„Bazelis“ elementų įgyvendinimo terminą. 
Nors daugumą galutinių elementų vis dar 
reikia įgyvendinti Sąjungos teisėje, sverto 
koeficiento rezervo reikalavimas, taikomas 
pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms, 
jau įgyvendintas Reglamentu 
(ES) 2019/876 padarytais pakeitimais. 
Siekiant tarptautiniu mastu užtikrinti 
vienodas sąlygas įstaigoms, įsteigtoms 
Sąjungoje, bet vykdančioms veiklą už 
Sąjungos ribų, turėtų būti atitinkamai 
patikslinta Reglamento (ES) 2019/876 
taikymo pradžios data;

Or. en
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Pakeitimas 37
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kiek tai susiję su konkrečiomis 
garantijomis, susijusiomis su paskolomis, 
kurias pensininkams ar pagal 
neterminuotą darbo sutartį dirbantiems 
asmenims kredito įstaiga suteikė už 
besąlygišką skolininko pensijos ar darbo 
užmokesčio dalies pervedimą tai kredito 
įstaigai, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
123 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 
Reglamentu (ES) 2019/876, kad tokioms 
paskoloms būtų galima taikyti palankesnę 
tvarką. Šią tvarką taikant COVID-19 
pandemijos metu, įstaigos būtų 
skatinamos padidinti skolinimą 
darbuotojams ir pensininkams. Todėl tos 
nuostatos taikymo pradžios datą būtina 
paankstinti, kad įstaigos galėtų ją taikyti 
dar nesibaigus COVID-19 pandemijai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 501 
straipsnyje nustatytos nuostatos dėl pagal 
riziką įvertintų MVĮ pozicijų, kurių 
atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo 
atvejų, koregavimo (MVĮ rėmimo 
koeficientas) buvo iš dalies pakeistos 
Reglamentu (ES) 2019/876. Tuo 
reglamentu į Reglamento (ES) 

Išbraukta.
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Nr. 575/2013 501a straipsnį taip pat 
įtrauktas naujas nuosavų lėšų 
reikalavimų, taikomų subjektų, 
eksploatuojančių arba finansuojančių 
fizines struktūras ar priemones, sistemas 
ir tinklus, kuriuos naudojant teikiamos 
esminės viešosios paslaugos arba 
remiamas jų teikimas, pozicijų kredito 
rizikai padengti, koregavimas 
(infrastruktūros rėmimo koeficientai). Tie 
rėmimo koeficientai suteikia galimybę 
tam tikroms MVĮ ir infrastruktūros 
pozicijoms taikyti palankesnę tvarką, todėl 
juos taikant COVID-19 pandemijos 
sąlygomis būtų galima paskatinti įstaigas 
didinti tiems subjektams taip reikalingą 
skolinimą. Todėl tų dviejų rėmimo 
koeficientų taikymo pradžios datą būtina 
paankstinti, kad įstaigos galėtų juos 
taikyti dar nesibaigus COVID-19 
pandemijai;

Or. en

Pakeitimas 39
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prudencinė tam tikrai programinei 
įrangai kaip turtui taikoma tvarka buvo iš 
dalies pakeista Reglamentu (ES) 2019/876 
siekiant paremti perėjimą prie labiau 
skaitmeninio bankų sektoriaus. 
Atsižvelgiant į tai, kad dėl viešųjų 
priemonių, kurių imtasi reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, paspartėjo 
naudojimosi skaitmeninėmis paslaugomis 
tempas, šiuos pakeitimus reikėtų pradėti 
taikyti anksčiau;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 40
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prudencinė tam tikrai programinei 
įrangai kaip turtui taikoma tvarka buvo iš 
dalies pakeista Reglamentu (ES) 2019/876 
siekiant paremti perėjimą prie labiau 
skaitmeninio bankų sektoriaus. 
Atsižvelgiant į tai, kad dėl viešųjų 
priemonių, kurių imtasi reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, paspartėjo 
naudojimosi skaitmeninėmis paslaugomis 
tempas, šiuos pakeitimus reikėtų pradėti 
taikyti anksčiau;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad išskirtinės paramos priemonės, 
kurių imtasi COVID-19 pandemijos 
poveikiui sumažinti, būtų visiškai 
veiksmingos išlaikant bankų sektoriaus 
atsparumą ir suteikiant paskatų įstaigoms ir 
toliau skolinti, būtina, kad į poveikį 
mažinantį tų priemonių poveikį būtų 
nedelsiant atsižvelgta nustatant 
reguliuojamojo kapitalo reikalavimus. 
Atsižvelgiant į tų prudencinės sistemos 
patikslinimų skubumą, šis reglamentas 
turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(18) kad išskirtinės paramos priemonės, 
kurių imtasi COVID-19 pandemijos 
poveikiui sumažinti, būtų visiškai 
veiksmingos išlaikant bankų sektoriaus 
atsparumą ir suteikiant paskatų įstaigoms ir 
toliau skolinti, būtina, kad į poveikį 
mažinantį tų priemonių poveikį būtų 
nedelsiant atsižvelgta nustatant 
reguliuojamojo kapitalo reikalavimus. Į 
tokių paramos priemonių poveikį turėtų 
būti aiškiai atsižvelgiama atliekant 
priežiūros peržiūros ir vertinimo 
procedūrą, nurodytą Direktyvos 
2013/36/ES 97 straipsnyje. Be to, siekiant 
įgyvendinti kapitalo apsaugos priemones, 
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kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai laikinai sustabdyti 
kintamosios atlygio dalies, savo nuožiūra 
sukauptų pensijos išmokų mokėjimą, 
akcijų atpirkimo sandorius ir kredito 
įstaigos pelno paskirstymą ar palūkanų 
mokėjimą akcininkams, nariams ar 
papildomų 1 lygio priemonių turėtojams, 
kai draudimas nėra įstaigos 
įsipareigojimų neįvykdymas ir kai 
Komisija įgyvendinimo aktu nustato, kad 
bendrojoje rinkoje patiriama didelių 
ekonominių sunkumų. Tokiomis 
aplinkybėmis kompetentingos institucijos 
turėtų reikalauti, kad kredito įstaigos per 
tris mėnesius pateiktų veiksmų planą, 
kuriame būtų nurodytos vidaus 
priemonės, taikomos įstaigos patikimumui 
atkurti. Veiksmų plane turėtų būti 
pateiktos veiksmų gairės ir strategija, kaip 
atkurti priežiūros reikalavimus pagal 
Direktyvą 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) 
Nr. 575/2013, taip pat nustatytas jo 
įgyvendinimo terminas. Kompetentingos 
institucijos turėtų peržiūrėti ir patvirtinti 
tokius veiksmų planus. Atsižvelgiant į tų 
prudencinės sistemos patikslinimų 
skubumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Or. en

Pakeitimas 42
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kad išskirtinės paramos priemonės, 
kurių imtasi COVID-19 pandemijos 
poveikiui sumažinti, būtų visiškai 
veiksmingos išlaikant bankų sektoriaus 
atsparumą ir suteikiant paskatų įstaigoms ir 
toliau skolinti, būtina, kad į poveikį 

(18) kad išskirtinės paramos priemonės, 
kurių imtasi COVID-19 pandemijos 
poveikiui sumažinti, būtų visiškai 
veiksmingos išlaikant bankų sektoriaus 
atsparumą ir suteikiant paskatų įstaigoms ir 
toliau skolinti, būtina, kad į poveikį 
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mažinantį tų priemonių poveikį būtų 
nedelsiant atsižvelgta nustatant 
reguliuojamojo kapitalo reikalavimus. 
Atsižvelgiant į tų prudencinės sistemos 
patikslinimų skubumą, šis reglamentas 
turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

mažinantį tų priemonių poveikį būtų 
nedelsiant atsižvelgta nustatant 
reguliuojamojo kapitalo reikalavimus. 
Tačiau įstaigoms, kurios naudojasi bet 
kokiomis paramos kapitalui ir jo apsaugos 
priemonėmis, neturėtų būti leidžiama 
atlikti jokio paskirstymo akcininkams 
(dividendų, akcijų atpirkimų, AT1 
kuponų) ir savo nuožiūra mokėti 
darbuotojams išmokų (premijų). 
Atsižvelgiant į tų prudencinės sistemos 
patikslinimų skubumą, šis reglamentas 
turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Or. en

Pakeitimas 43
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
2 straipsnio 1 a – 1 e dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
„a) įterpiamos 1a–1e dalys:
1a. Nepažeidžiant Direktyvoje 
2013/36/ES nustatytų įgaliojimų ir 
procedūrų, kompetentingoms 
institucijoms suteikiami įgaliojimai 
laikinai sustabdyti kintamosios atlygio 
dalies arba savo nuožiūra sukauptų 
pensijos išmokų mokėjimą, akcijų 
atpirkimo sandorius ir kredito įstaigos 
pelno paskirstymą ar palūkanų mokėjimą 
akcininkams, nariams ar papildomų 1 
lygio priemonių turėtojams, kai 
draudimas nėra įstaigos įsipareigojimų 
neįvykdymas.
1b. Jei įstaiga tenkina jungtinio 
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rezervo reikalavimą, 1a dalyje nurodytas 
laikinas sustabdymas jai netaikomas, jei 
bendras 1 lygio nuosavas kapitalas 
nesumažinamas iki tokio lygio, kai 
jungtinis rezervo reikalavimas 
nebetenkinamas.
1c. Tokie laikino sustabdymo 
įgaliojimai suteikiami kredito įstaigoms, 
kai Komisija įgyvendinimo aktu nustato, 
kad bendrojoje rinkoje patiriama didelių 
ekonominių sunkumų. Komisija taip pat 
nustato, kad bendrojoje rinkoje patiriama 
didelių ekonominių sunkumų, kai Taryba 
priima sprendimą, kuriuo nustatoma 
nepaprastoji padėtis, kuri gali sukelti 
rimtą pavojų sklandžiam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos 
Sąjungos finansų sistemos stabilumui 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 
straipsnį. Įgyvendinimo akte nurodoma 
tokio laikino sustabdymo trukmė, 
neviršijanti 12 mėnesių, išskyrus atvejus, 
kai dideli ekonominiai sunkumai trunka 
ilgiau kaip 12 mėnesių; tokiu atveju 
Komisija pratęsia laikino sustabdymo 
trukmę.
1d. Komisija imasi veiksmų, 
remdamasi oficialia Europos sisteminės 
rizikos valdybos nuomone, kurioje 
nurodoma, kad Sąjungos finansų rinkoms 
kyla sisteminė rizika, dėl kurios reikia 
imtis ypatingų šiame straipsnyje numatytų 
priemonių. Komisija, prieš priimdama 1b 
dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą. Kai Komisija nustato, kad 
bendrojoje rinkoje yra didelių ekonominių 
sunkumų, kompetentingos institucijos 
reikalauja, kad kredito įstaiga per tris 
mėnesius pateiktų veiksmų planą, 
kuriame būtų nurodytos vidaus priemonės 
ir veiksmai, kuriais remiantis būtų galima 
atkurti įstaigos patikimumą pagal 
Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 
nuostatas. Veiksmų plane taip pat 
pateikiamos veiksmų gairės ir strategija, 
kaip atkurti priežiūros reikalavimus pagal 
Direktyvą 2013/36/ES ir šį reglamentą, 
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taip pat nustatomas jo įgyvendinimo 
terminas. Kompetentingos institucijos 
peržiūri ir patvirtina tokius veiksmų 
planus.
1e. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
464 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
priimti įgyvendinimo aktą, nurodytą 1c 
dalyje.“;

Or. en

Pakeitimas 44
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
36 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 36 straipsnyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa: 
„EBI turėtų dėti visas pastangas, kad per 
minėtą terminą įgyvendintų įgaliojimus ir 
pagrįstų Europos Parlamentui bet kokį 
vėlavimą. EBI užtikrina, kad techninių 
reguliavimo standartų projekte numatytas 
kalibravimas ir metodika nepakenktų šio 
straipsnio 1 dalies tikslui pasiekti 
prasmingą apdairiai vertinamos 
programinės įrangos kaip turto 
atskaitymo išimčių lygį.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reikalaujama skubiau ir skaidriau parengti techninių reguliavimo standartų 
projektus, nustatytus KRR II. Tuo siekiama užtikrinti, kad šie svarbūs įgaliojimai nebūtų 
nepagrįstai atidėliojami. Pakeitimu taip pat siekiama išvengti, kad konservatyvus techninių 
reguliavimo standartų projekto kalibravimas techniniu lygmeniu pakenktų politiniam 
susitarimui ir KRR II pakeitimo tikslui.
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Pakeitimas 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
47c straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 47c straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, kai 
pozicija klasifikuojama kaip neveiksni iki 
paskutinės 2021 m. dienos, taikytini 
koeficientai naudojami pridedant 24 
mėnesius prie nurodytos datos.“;

Or. en

Pakeitimas 46
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
47c straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 47c straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, kai 
pozicija klasifikuojama kaip neveiksni iki 
paskutinės 2023 m. dienos, taikytini 
koeficientai naudojami pridedant 24 
mėnesius prie nurodytos datos.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
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Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
47c straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 47c straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Nukrypstant nuo 3 dalies, toliau 
nurodyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 
201 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo:
a) 0 – neveiksnios pozicijos užtikrintai 
daliai, taikytinas laikotarpiu tarp vienų ir 
septynerių metų nuo tos pozicijos 
priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei, ir
b) 1 – neveiksnios pozicijos užtikrintai 
daliai, taikytinas nuo pirmos aštuntų metų 
nuo tos pozicijos priskyrimo neveiksnių 
pozicijų klasei dienos.“;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiame šią nuostatą į nuolatinį KRR teisės aktą, kitaip KRR ir toliau bus nenuoseklus. Iš 
tikrųjų tokio palankaus režimo taikymo išplėtimas su COVID-19 susijusioms garantijoms (7 
konstatuojamoji dalis) taip pat taikomas kitoms garantijoms, kurias teikia tokie patys 
reikalavimus atitinkantys kredito užtikrinimo teikėjai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad EKA 
išduoda garantijas nacionalinių vyriausybių vardu, tokia pati tvarka turėtų būti taikoma ir 
garantijoms, kurias tiesiogiai išduoda nacionalinės vyriausybės.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
114 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 114 straipsnio 6 dalis išbraukiama.

Or. en
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Pagrindimas

Techninis suderinimas yra susijęs su galiojančių pereinamojo laikotarpio priemonių, 
susijusių su valstybių narių centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijomis, išreikštomis ir 
finansuojamomis kitos valstybės narės nacionaline valiuta, pratęsimu dėl COVID-19 
pandemijos.

Pakeitimas 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
114 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 114 straipsnio 6 dalis pakeičiama 
taip:

„6. 495 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
pozicijų atveju:

„6. 495 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
pozicijų atveju:

a) 2018 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 20 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 2 dalį;

a) 2023 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 20 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 2 dalį;

b) 2019 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 50 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 2 dalį;

b) 2024 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 50 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 2 dalį;

c) 2020 m. ir vėlesniais metais pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 100 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 2 dalį.“

c) 2025 m. ir vėlesniais metais pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 100 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 2 dalį.“;

Or. en

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

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama iš naujo nustatyti centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų 
kitos valstybės narės valiuta, pereinamojo laikotarpio priemones, tiek atsižvelgiant į šioms 
pozicijoms priskirtus rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų taisyklių taikymą.
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Pakeitimas 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
150 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(-1a) 150 straipsnio 1 dalies d punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:

„ii) centrinės valdžios institucijos ir 
centrinio banko pozicijoms priskiriamas 
0 % rizikos koeficientas pagal 114 
straipsnio 2 arba 4 dalis arba 495 
straipsnio 2 dalį;“

„ii) centrinės valdžios institucijos ir 
centrinio banko pozicijoms priskiriamas 
0 % rizikos koeficientas pagal 114 
straipsnio 2 arba 4 dalis;“;

Or. en

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

Pagrindimas

Techninis suderinimas yra susijęs su galiojančių pereinamojo laikotarpio priemonių, 
susijusių su valstybių narių centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijomis, išreikštomis ir 
finansuojamomis kitos valstybės narės nacionaline valiuta, pratęsimu dėl COVID-19 
pandemijos.

Pakeitimas 51
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
366 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 366 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia pastraipa:
„Labai ypatingomis aplinkybėmis 
kompetentingos institucijos, 
skaičiuodamos 3 dalyje nurodytą 
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padidėjimo koeficientą, gali neįtraukti 
nukrypimų pagal spėjamus ir tikrus 
pokyčius, kai šie nukrypimai atsiranda ne 
dėl vidaus modelių trūkumų ir kurie 
pasireiškia laikotarpiu nuo 2020 m. 
sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.“;

Or. en

Pakeitimas 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
366 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 366 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia pastraipa:
„Kompetentingos institucijos atskirais 
atvejais gali neįtraukti nukrypimų, kurie 
atsiranda ne dėl vidaus modelio trūkumų 
ir kurie pasireiškia apskaičiuojant 366 
straipsnio 3 dalyje nurodytą padidėjimo 
koeficientą.“;

Or. en

Pakeitimas 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
366 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 366 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia pastraipa:
„Kompetentingos institucijos atskirais 
atvejais gali neįtraukti nukrypimų, kurie 
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atsiranda ne dėl vidaus modelio trūkumų 
ir kurie pasireiškia laikotarpiu nuo 
2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 
31 d. apskaičiuojant šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytą padidėjimo koeficientą.“;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pastarojo meto ypatingo kintamumo finansų rinkose kiekybinis koeficientas buvo 
padidintas, o tai gali įvykti tuo atveju, kai rinkos kintamumas viršija lygį, numatytą pagal 
institucijų vidaus modelį. BBPK suteikia galimybę sušvelninti tokius vienkartinius įvykius, 
tačiau tokia nuostata nėra visapusiškai numatyta mūsų sistemoje. Todėl ribota kompetentingų 
institucijų diskrecija neįtraukti nukrypimų yra pateisinama, ir tai atitinka 2020 m. gegužės 
20 d. pateiktą ECB nuomonę. Tai reikėtų susieti su autoriaus 8a konstatuojamosios dalies 
pakeitimu.

Pakeitimas 54
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
366 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 366 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia pastraipa:
„Kompetentingos institucijos atskirais 
atvejais gali neįtraukti nukrypimų, kurie 
atsiranda ne dėl vidaus modelio trūkumų 
ir kurie pasireiškia apskaičiuojant 366 
straipsnio 3 dalyje nurodytą padidėjimo 
koeficientą.“;

Or. en

Pakeitimas 55
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429A straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 429a straipsnis su pakeitimais, 
padarytais Reglamentu (ES) 2019/876, iš 
dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 1 dalies n punkto įvadinis sakinys 
pakeičiamas taip:
„n) toliau išvardytų įstaigos centrinio 
banko pozicijų, laikantis 5 ir 6 dalyse 
nustatytų sąlygų: “;
b) 7 dalyje EMLR ir CB apibrėžtys 
pakeičiamos taip:
„EMLR = įstaigos bendras pozicijų matas, 
kaip apibrėžta 429 straipsnio 4 dalyje, 
įskaitant pagal šio straipsnio 1 dalies n 
punktą neįtrauktas pozicijas, šio 
straipsnio 5 dalies a punkte nurodyto 
viešo paskelbimo dieną, ir
CB = bendra įstaigos pozicijų jos 
centrinio banko atžvilgiu, kurios gali būti 
neįtrauktos pagal 1 dalies n punktą, vertė 
šio straipsnio 5 dalies a punkte nurodyto 
viešo paskelbimo dieną. “;

Or. en

Pakeitimas 56
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429a straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalyje įrašomas šis punktas:
„pa) Europos pinigų sąjungos centrinės 
valdžios vertybiniai popieriai ir centrinių 
bankų pozicijos. Atsižvelgiant į krizės 
padarinius ir laukiant galutinio 
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sprendimo, ši nuostata galios iki 2023 m. 
birželio 30 d.“;

Or. en

Pakeitimas 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429a straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 5 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) įstaigos kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamu centriniu 
banku, nustatė datą, kada laikoma, kad 
susiklostė ypatingos aplinkybės, ir tą datą 
paskelbė viešai. Data nustatoma ketvirčio 
pabaigoje.“;

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia susieti su kitais autoriaus pakeitimais dėl laikino kai kurių centrinių bankų 
pozicijų neįtraukimo į tikėtinumo santykio skaičiavimus atsižvelgiant į COVID-19 krizę. 
Kadangi bankai greičiausiai sukaupė nemažą kiekį centrinio banko atsargų iki 2021 m. 
birželio 28 d., kai bus taikoma „galutinė“ diskrecija neįtraukti centrinio banko atsargų, šis 
pakeitimas turėtų padėti išvengti reikšmingo tikėtinumo santykio reikalavimo aukštynkrypčio 
perkalibravimo, perkeliant poveikio kompensavimo mechanizmo ataskaitinę datą iki ypatingų 
aplinkybių atsiradimo.

Pakeitimas 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429a straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„EMLR = įstaigos bendras pozicijų matas, 
kaip apibrėžta 429 straipsnio 4 dalyje, 
įskaitant pagal šio straipsnio 1 dalies n 
punktą neįtrauktas pozicijas, šio straipsnio 
5 dalies a punkte nurodyto viešo 
paskelbimo dieną, ir

„EMLR = įstaigos bendras pozicijų matas, 
kaip apibrėžta 429 straipsnio 4 dalyje, 
įskaitant pagal šio straipsnio 1 dalies n 
punktą neįtrauktas pozicijas, šio straipsnio 
5 dalies c punkte nurodytą dieną, ir

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia susieti su kitais autoriaus pakeitimais dėl laikino kai kurių centrinių bankų 
pozicijų neįtraukimo į tikėtinumo santykio skaičiavimus atsižvelgiant į COVID-19 krizę. 
Kadangi bankai greičiausiai sukaupė nemažą kiekį centrinio banko atsargų iki 2021 m. 
birželio 28 d., kai bus taikoma „galutinė“ diskrecija neįtraukti centrinio banko atsargų, šis 
pakeitimas turėtų padėti išvengti reikšmingo tikėtinumo santykio reikalavimo aukštynkrypčio 
perkalibravimo, perkeliant poveikio kompensavimo mechanizmo ataskaitinę datą iki ypatingų 
aplinkybių atsiradimo.

Pakeitimas 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis 
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CB = bendra įstaigos pozicijų jos centrinio 
banko atžvilgiu, kurios gali būti neįtrauktos 
pagal 1 dalies n punktą, vertė šio straipsnio 
5 dalies a punkte nurodyto viešo 
paskelbimo dieną.“;

CB = vidutinė įstaigos pozicijų jos 
centrinio banko atžvilgiu, kurios 
apskaičiuojamos per visą centrinio banko 
atsargų laikymo laikotarpį, einantį prieš 
pat 5 dalies c punkte nurodytą datą, ir 
kurios gali būti neįtrauktos pagal 1 dalies n 
punktą, vertė.“;

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia susieti su kitais autoriaus pakeitimais dėl laikino kai kurių centrinių bankų 
pozicijų neįtraukimo į tikėtinumo santykio skaičiavimus atsižvelgiant į COVID-19 krizę. 
Kadangi bankai greičiausiai sukaupė nemažą kiekį centrinio banko atsargų iki 2021 m. 
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birželio 28 d., kai bus taikoma „galutinė“ diskrecija neįtraukti centrinio banko atsargų, šis 
pakeitimas turėtų padėti išvengti reikšmingo tikėtinumo santykio reikalavimo aukštynkrypčio 
perkalibravimo, perkeliant poveikio kompensavimo mechanizmo ataskaitinę datą iki ypatingų 
aplinkybių atsiradimo.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
450 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įterpiamas šis straipsnis:
„450a straipsnis
Siekdamos sustiprinti finansų sektoriaus 
atsparumą ir jo galimybes skolinti 
realiajai ekonomikai esant dabartinei 
krizinei situacijai, kredito įstaigos 
sustabdo bet kokį paskirstymą iki 2021 m. 
spalio mėn. Iki šios datos kredito įstaigos 
taip pat sustabdo akcijų atpirkimą ir 
perviršines premijų išmokas.
Ši dalis taikoma įstaigoms, apibrėžtoms 
Reglamento (ES) Nr. 468/2014 
(ECB/2014/17) 2 straipsnio 7, 16, 22 ir 23 
punktuose.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
467a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įterpiamas šis straipsnis:
„467a straipsnis
Rizikos ribojimo filtrai
1. Nukrypstant nuo 35 straipsnio, iki 
šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
pereinamojo laikotarpio pabaigos įstaigos 
gali į savo bendrą 1 lygio nuosavą 
kapitalą įtraukti pagal šią formulę 
apskaičiuotą A sumą:
A = (a) x f,
kai a yra teigiama arba neigiama nuo 
2019 m. gruodžio 31 d. nerealizuotų 
nuostolių suma, apskaitoma balanse kaip 
„Skolos priemonių, vertinamų tikrąja 
verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis 
bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės 
pokyčiai“, atitinkanti centrinės valdžios 
pozicijas, neįskaitant dėl kredito rizikos 
sumažėjusios vertės pozicijų, kaip 
apibrėžta priedo dėl 9-ojo TFAS A priede, 
kiekvieną ataskaitinę dieną.
2. Pirmoje pastraipoje nurodytai A 
sumai apskaičiuoti įstaigos taiko šiuos f 
koeficientus:
a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. – 1;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. gruodžio 31 d. – 1;
c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. – 0,75;
d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. – 0,50;
e) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. – 0,25.
3. Įstaiga nusprendžia, ar taikyti 
šiame straipsnyje išdėstytas nuostatas 
pereinamuoju laikotarpiu, ir informuoja 
kompetentingą instituciją apie savo 
sprendimą iki [data turi būti patvirtinta]. 
Jeigu įstaiga yra gavusi išankstinį 
kompetentingos institucijos leidimą, 
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pereinamuoju laikotarpiu ji gali vieną 
kartą pakeisti savo pirminį sprendimą.“;

Or. en

Pagrindimas

Įvairios institucijos pripažįsta, kad finansų rinkose yra labai didelis kintamumo lygis. Dėl 
kintamumo didėja valstybės skolos vertybinių popierių pajamingumas, dėl kurio didėja 
nerealizuoti banko pozicijų nuostoliai. KRR nustatyta, kad nerealizuotas pelnas / nuostoliai 
turi būti kompensuoti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo lėšomis. Šis prociklinis poveikis kenkia 
skolinimui ekonomikai. Kad išvengtume šios problemos, norime sukurti laikiną, skaidrų ir į 
COVID orientuotą rizikos ribojimo filtrą. Toks filtras buvo taikomas per paskutinę finansų 
krizę.

Pakeitimas 62
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
467 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įterpiamas šis straipsnis:
„467a straipsnis
1. Nukrypstant nuo 35 straipsnio, iki 
šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
pereinamojo laikotarpio pabaigos toliau 
nurodytos įstaigos gali į savo bendrą 1 
lygio nuosavą kapitalą įtraukti pagal šią 
formulę apskaičiuotą A sumą: A = (a) x f,
kai:
a – grynųjų nerealizuotų nuostolių 
padidėjimas nuo 2019 m. gruodžio 31 d., 
apskaitomas kaip „Skolos priemonių, 
vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai 
pripažįstami kitomis bendrosiomis 
pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai“.
2. Pirmoje pastraipoje nurodytai A 
sumai apskaičiuoti įstaigos taiko šiuos f 
koeficientus:
a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
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2020 m. gruodžio 31 d. – 1;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. gruodžio 31 d. – 1;
c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. – 0,75;
d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. – 0,50;
e) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. – 0,25;
3. Įstaiga nusprendžia, ar taikyti 
šiame straipsnyje išdėstytas nuostatas 
pereinamuoju laikotarpiu, ir informuoja 
kompetentingą instituciją apie savo 
sprendimą iki 2020 m. ………. Jeigu 
įstaiga yra gavusi išankstinį 
kompetentingos institucijos leidimą, 
pereinamuoju laikotarpiu ji gali vieną 
kartą pakeisti savo pirminį sprendimą.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kaip apibrėžta priedo dėl 9-
ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 1 d. 
arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios datą 

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kaip apibrėžta priedo dėl 9-
ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 1 d. 
arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios datą 
(vėlesnę iš jų). Įstaigos gali pakeisti 
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(vėlesnę iš jų).“; pirmiau minėtą ataskaitinę datą 2018 m. 
sausio 1 d., jei tą dieną tikėtinų kredito 
nuostolių suma yra mažesnė.“;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu dabartinis dinaminis komponentas pakeičiamas nauju dinaminiu 
komponentu, skirtu 2020–2024 m. laikotarpiui. Tačiau Komisija pašalina sukauptą 
„padidėjimo dalį“ bankams, kurių dinaminis komponentas yra teigiamas 2018–2019 m. 
laikotarpiu, ir tai turės neigiamą poveikį. Tai prieštarauja to pasiūlymo logikai, nes kai kurių 
įstaigų padėtis bus blogesnė nei dabartiniu pereinamuoju laikotarpiu. Šiuo pakeitimu 
problema išsprendžiama, nes kredito įstaigoms leidžiama pasirinkti ataskaitinę datą.

Pakeitimas 64
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kaip apibrėžta priedo dėl 9-
ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 1 d. 
arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios datą 
(vėlesnę iš jų).“;

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kuris tokiu laikomas iki 
2020 m. sausio 1 d., kaip apibrėžta priedo 
dėl 9-ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 
1 d. arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios 
datą (vėlesnę iš jų).“;

Or. en

Pakeitimas 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įstaigos pagal šio straipsnio 3 dalies 
b punktą apskaičiuotą sumą pakeičia 
tikėtinų 12 mėnesių kredito nuostolių, 
nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo TFAS 
5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams, nustatytiems pagal priedo dėl 
9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtine suma, 
neįskaitant atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams atsižvelgiant į dėl kredito 
rizikos sumažėjusios vertės finansinį turtą, 
kaip apibrėžta priedo dėl 9-ojo TFAS A 
priede, 2020 m. sausio 1 d. arba 9-ojo 
TFAS taikymo pradžios datą (vėlesnę iš 
jų), atėmus susijusių tų pačių pozicijų 
tikėtinų nuostolių, apskaičiuotų pagal 158 
straipsnio 5, 6 ir 10 dalis, sudėtinę sumą. 
Jeigu apskaičiuojant gaunamas neigiamas 
skaičius, įstaiga laiko, kad šio straipsnio 
3 dalies b punkte nurodytos sumos vertė 
yra lygi nuliui.;

c) įstaigos pagal šio straipsnio 3 dalies 
b punktą apskaičiuotą sumą pakeičia 
tikėtinų 12 mėnesių kredito nuostolių, 
nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo TFAS 
5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams, nustatytiems pagal priedo dėl 
9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtine suma, 
neįskaitant atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams atsižvelgiant į dėl kredito 
rizikos sumažėjusios vertės finansinį turtą, 
kaip apibrėžta priedo dėl 9-ojo TFAS A 
priede, 2020 m. sausio 1 d. arba 9-ojo 
TFAS taikymo pradžios datą (vėlesnę iš 
jų), atėmus susijusių tų pačių pozicijų 
tikėtinų nuostolių, apskaičiuotų pagal 158 
straipsnio 5, 6 ir 10 dalis, sudėtinę sumą. 
Įstaigos gali pakeisti pirmiau minėtą 
ataskaitinę datą 2018 m. sausio 1 d., jei 
šią dieną tikėtinų kredito nuostolių suma 
yra mažesnė. Jeigu apskaičiuojant 
gaunamas neigiamas skaičius, įstaiga laiko, 
kad šio straipsnio 3 dalies b punkte 
nurodytos sumos vertė yra lygi nuliui.;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu dabartinis dinaminis komponentas pakeičiamas nauju dinaminiu 
komponentu, skirtu 2020–2024 m. laikotarpiui. Tačiau Komisija pašalina sukauptą 
„padidėjimo dalį“ bankams, kurių dinaminis komponentas yra teigiamas 2018–2019 m. 
laikotarpiu, ir tai turės neigiamą poveikį. Tai prieštarauja to pasiūlymo logikai, nes kai kurių 
įstaigų padėtis bus blogesnė nei dabartiniu pereinamuoju laikotarpiu. Šiuo pakeitimu 
problema išsprendžiama, nes kredito įstaigoms leidžiama pasirinkti ataskaitinę datą.

Pakeitimas 66
Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,7;

a) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,85;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,7;

a) nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. – 1;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“ (angl. „Measures to reflect the impact 
of Covid-19“), kuriomis suteikiama galimybė iš naujo nustatyti tokį komponentą.

Pakeitimas 68
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 0,5;

b) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,70;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 0,5;

b) nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. – 0,85;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.

Pakeitimas 70
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;

c) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0,50;
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;

c) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,85;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.

Pakeitimas 72
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0.

d) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;

Or. en

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



AM\1206024LT.docx 41/74 PE652.494v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0.

d) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 0,85;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. – 0,7;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.
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Pakeitimas 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473A straipsnio 6 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. – 0,5;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. – 0,25.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme tik iš naujo nustatomas dinaminis komponentas. Mes manome, kad 
būtina taip pat iš naujo nustatyti statinį komponentą, kad būtų išvengta nepageidaujamo 
prociklinio poveikio kapitalui ir neigiamos įtakos skolinimui realiajai ekonomikai. Ši 
priemonė aiškiai atitinka Bazelio reikalavimus. 2020 m. balandžio 3 d. BBPK paskelbė 
„priemones, taikomas reaguojant į Covid-19 poveikį“, kuriomis suteikiama galimybė iš naujo 
nustatyti tokį komponentą.
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Pakeitimas 77
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 1;

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,9;

Or. en

Pakeitimas 78
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 1;

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 0,9;

Or. en

Pakeitimas 79
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto f papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) įterpiama ši pastraipa: Išbraukta.
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„Perskaičiuojant šiame reglamente ir 
Direktyvoje 2013/36/ES nustatytus 
reikalavimus pirmos pastraipos taikymo 
tikslu, 1 dalies antros pastraipos a punkte 
nurodytai sumai AB priskiriamas 100 % 
rizikos koeficientas.“;

Or. en

Pakeitimas 80
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto h a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) įterpiama ši dalis:
„9a. Komisija per 24 mėnesius nuo šio 
reglamento priėmimo priima ataskaitą, 
kurioje išsamiai įvertinamos 473a 
straipsnio nuostatos, ir prireikus pateikia 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, siekdama sukurti skaidrią 
ir anticiklinę tikėtinų kredito nuostolių 
pripažinimo sistemą.“;

Or. en

Pakeitimas 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) įterpiamas šis straipsnis:
„473aa straipsnis
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1. Nukrypstant nuo 35 straipsnio, iki šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyto pereinamojo 
laikotarpio pabaigos toliau nurodytos 
įstaigos gali į savo bendrą 1 lygio nuosavą 
kapitalą įtraukti pagal šią formulę 
apskaičiuotą A sumą:
A = (a) x f,
kai:
a) grynųjų nerealizuotų nuostolių 
padidėjimas nuo 2019 m. gruodžio 31 d., 
apskaitomas kaip „Skolos priemonių, 
vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai 
pripažįstami kitomis bendrosiomis 
pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai“.
2. Pirmoje pastraipoje nurodytai A sumai 
apskaičiuoti įstaiga taiko šiuos f 
koeficientus:
a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 1;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 1;
c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,75;
d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. – 0,50;
e) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;
3. Įstaiga nusprendžia, ar taikyti šiame 
straipsnyje išdėstytą nuostatą 
pereinamuoju laikotarpiu, ir informuoja 
kompetentingą instituciją apie savo 
sprendimą iki 2020 m. ... Jeigu įstaiga yra 
gavusi išankstinį kompetentingos 
institucijos leidimą, pereinamuoju 
laikotarpiu ji gali vieną kartą pakeisti 
savo pirminį sprendimą.“;

Or. en

Pakeitimas 82
Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) įterpiamas šis straipsnis:
„473aa straipsnis
1. Nukrypstant nuo 35 straipsnio, iki 
šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
pereinamojo laikotarpio pabaigos toliau 
nurodytos įstaigos gali į savo bendrą 1 
lygio nuosavą kapitalą įtraukti pagal šią 
formulę apskaičiuotą A sumą: A= (a) x f, 
kai: a) grynųjų nerealizuotų nuostolių 
padidėjimas nuo 2019 m. gruodžio 31 d., 
apskaitomas kaip „Skolos priemonių, 
vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai 
pripažįstami kitomis bendrosiomis 
pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai“.
2. Pirmoje pastraipoje nurodytai A 
sumai apskaičiuoti įstaigos taiko šiuos f 
koeficientus:
a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. – 1;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. gruodžio 31 d. – 1;
c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 
2022 m. gruodžio 31 d. – 0,75;
d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. – 0,50;
e) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. – 0,25.
3. Įstaiga nusprendžia, ar taikyti 
šiame straipsnyje išdėstytas nuostatas 
pereinamuoju laikotarpiu, ir informuoja 
kompetentingą instituciją apie savo 
sprendimą iki 2020 m. ………. Jeigu 
įstaiga yra gavusi išankstinį 
kompetentingos institucijos leidimą, 
pereinamuoju laikotarpiu ji gali vieną 
kartą pakeisti savo pirminį sprendimą.“;

Or. en
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Pakeitimas 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
493 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 493 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:

„4. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 
1 dalies, kompetentingos institucijos gali 
leisti įstaigoms turėti bet kurias iš šio 
straipsnio 5 dalyje numatytų pozicijų, 
kurios atitinka šio straipsnio 6 dalyje 
nustatytas sąlygas, neviršijant šių ribų:

„4. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 
1 dalies, kompetentingos institucijos gali 
leisti įstaigoms turėti bet kurias iš šio 
straipsnio 5 dalyje numatytų pozicijų, 
kurios atitinka šio straipsnio 6 dalyje 
nustatytas sąlygas, neviršijant šių ribų:

a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2018 m. gruodžio 31 d.;

a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.;

b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2019 m. gruodžio 31 d.;

b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;

c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2020 m. gruodžio 31 d.;

c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2025 m. gruodžio 31 d.

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose 
nurodytos ribos taikomos pozicijų vertėms, 
apskaičiuotoms atsižvelgus į kredito 
rizikos mažinimo pagal 399–
403 straipsnius poveikį.“

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose 
nurodytos ribos taikomos pozicijų vertėms, 
apskaičiuotoms atsižvelgus į kredito 
rizikos mažinimo pagal 399–
403 straipsnius poveikį.“;

Or. en

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

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama iš naujo nustatyti centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų 
kitos valstybės narės valiuta, pereinamojo laikotarpio priemones, tiek atsižvelgiant į šioms 
pozicijoms priskirtus rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų taisyklių taikymą.

Pakeitimas 84
Carmen Avram, Mihai Tudose
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
495 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b) 495 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. 114 straipsnio 4 dalies tikslais 
skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų 
sumas iki 2017 m. gruodžio 31 d. tas pats 
rizikos koeficientas taikomas ir valstybių 
narių centrinės valdžios institucijų arba 
centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms ir 
finansuojamoms bet kurios valstybės narės 
nacionaline valiuta, taip, kaip kad jis būtų 
taikomas tokioms pozicijoms, išreikštoms 
ir finansuojamoms jų nacionaline valiuta.“

„2. 114 straipsnio 4 dalies tikslais 
skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų 
sumas iki 2020 m. gruodžio 31 d. tas pats 
rizikos koeficientas taikomas ir valstybių 
narių centrinės valdžios institucijų arba 
centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms ir 
finansuojamoms bet kurios valstybės narės 
nacionaline valiuta, taip, kaip kad jis būtų 
taikomas tokioms pozicijoms, išreikštoms 
ir finansuojamoms jų nacionaline valiuta.“;

Or. en

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

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama iš naujo nustatyti centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų 
kitos valstybės narės valiuta, pereinamojo laikotarpio priemones, tiek atsižvelgiant į šioms 
pozicijoms priskirtus rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų taisyklių taikymą.

Pakeitimas 85
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
495 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 495 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. 114 straipsnio 4 dalies tikslais 
skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų 

„2. 114 straipsnio 4 dalies tikslais 
skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų 
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sumas iki 2017 m. gruodžio 31 d. tas pats 
rizikos koeficientas taikomas ir valstybių 
narių centrinės valdžios institucijų arba 
centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms ir 
finansuojamoms bet kurios valstybės narės 
nacionaline valiuta, taip, kaip kad jis būtų 
taikomas tokioms pozicijoms, išreikštoms 
ir finansuojamoms jų nacionaline valiuta.“

sumas iki 2020 m. gruodžio 31 d. tas pats 
rizikos koeficientas taikomas ir valstybių 
narių centrinės valdžios institucijų arba 
centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms ir 
finansuojamoms bet kurios valstybės narės 
nacionaline valiuta, taip, kaip kad jis būtų 
taikomas tokioms pozicijoms, išreikštoms 
ir finansuojamoms jų nacionaline valiuta.“;

Or. en

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

Pakeitimas 86
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) įterpiamas šis straipsnis: Išbraukta.
„500a straipsnis
Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusioms valstybės garantijoms taikoma 
tvarka
Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
iki [šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 
201 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo, jeigu, laikantis 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, kai 
taikoma, garantija arba netiesioginė 
garantija teikiama taikant paramos 
priemones, kuriomis siekiama padėti 
skolininkams COVID-19 pandemijos 
metu. “;

Or. en



PE652.494v01-00 50/74 AM\1206024LT.docx

LT

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) įterpiamas šis straipsnis: Išbraukta.
500a straipsnis
Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusioms valstybės garantijoms taikoma 
tvarka
Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
iki [šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 
201 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo, jeigu, laikantis 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, kai 
taikoma, garantija arba netiesioginė 
garantija teikiama taikant paramos 
priemones, kuriomis siekiama padėti 
skolininkams COVID-19 pandemijos 
metu.“

Or. en

Pakeitimas 88
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) įterpiamas šis straipsnis: Išbraukta.
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500a straipsnis
Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusioms valstybės garantijoms taikoma 
tvarka
Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
iki [šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 
201 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo, jeigu, laikantis 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, kai 
taikoma, garantija arba netiesioginė 
garantija teikiama taikant paramos 
priemones, kuriomis siekiama padėti 
skolininkams COVID-19 pandemijos 
metu.“

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, iki 
[šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo data 
+ 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje nustatyti 
koeficientai taip pat taikomi neveiksnios 
pozicijos daliai, užtikrintai 201 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, iki 
[šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo data 
+ 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje nustatyti 
koeficientai taip pat taikomi neveiksnios 
pozicijos daliai, užtikrintai arba 
netiesiogiai užtikrintai 201 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.



PE652.494v01-00 52/74 AM\1206024LT.docx

LT

Šiai nukrypti leidžiančiai nuostatai 
taikomi šie papildomi reikalavimai:
a) reikalavimus atitinkančių viešojo 
sektoriaus užtikrinimo teikėjų, nurodytų 
201 straipsnio 1 dalies b punkte, pozicijos 
vertinamos kaip centrinės valdžios, kurios 
jurisdikcijoje jie yra įsteigti, pozicijos 
pagal 115 straipsnio 2 dalį, kurioms 
taikomas 0 % rizikos koeficientas pagal 
trečios dalies II antraštinės dalies 2 
skyrių;
b) reikalavimus atitinkančių viešojo 
sektoriaus užtikrinimo teikėjų, nurodytų 
201 straipsnio 1 dalies e punkte, pozicijos 
vertinamos kaip centrinės valdžios, kurios 
jurisdikcijoje jie yra įsteigti, pozicijos 
pagal 116 straipsnio 4 dalį, kurioms 
taikomas 0 % rizikos koeficientas pagal 
trečios dalies II antraštinės dalies 2 
skyrių;
c)  reikalavimus atitinkantiems 
garantams, nurodytiems 201 straipsnio 1 
dalies c ir d punktuose, pagal trečios 
dalies II antraštinės dalies 2 skyrių 
taikomas 0 % rizikos koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad bendras šio lengvatinio režimo išplėtimas bet kokiai valstybės garantijai, kurią 
teikia bet koks viešojo sektoriaus subjektas, gali būti nepagrįstas. ES yra jurisdikcijų, kuriose 
regionų valdžios institucijos ir (arba) atitinkami viešojo sektoriaus subjektai teikia kredito 
apsaugą, o kai kuriais atvejais garantiją išduoda vietos valdžios institucija, kad paremtų 
eksporto finansavimą. Todėl siūlome šią leidžiančią nukrypti nuostatą taikyti tik patikimiems 
valstybės garantams, kurie kredito rizikos požiūriu laikomi lygiaverčiais jų centrinei 
vyriausybei.

Pakeitimas 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, iki 
[šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 201 
straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
47c straipsnio 4 dalyje nustatyti 
koeficientai taip pat taikomi neveiksnios 
pozicijos daliai, užtikrintai 201 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.

Or. en

Pagrindimas

Kaip teigiama konstatuojamojoje dalyje, šio konkretaus pakeitimo tikslas yra pripažinti, kad 
valstybės garantijos daro tokį patį rizikos mažinimo poveikį kaip EKA garantijos. Todėl 
norint visiškai suderinti šių garantijų režimą, būtina vengti bet kokio termino taikant tokį 
režimą. Šio pakeitimo taikymo sritis jau yra apribota paskutinėmis pastraipomis, todėl jis 
taikomas tik toms pozicijoms, kurios užtikrinamos reaguojant į COVID-19 pandemijos krizę.

Pakeitimas 91
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, iki 
[šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 201 
straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
47c straipsnio 4 dalyje nustatyti 
koeficientai taip pat taikomi neveiksnios 
pozicijos daliai, užtikrintai 201 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
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paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.“

padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.

Or. en

Pakeitimas 92
Raffaele Fitto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, iki 
[šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 201 
straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.“

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
47c straipsnio 4 dalyje nustatyti 
koeficientai taip pat taikomi neveiksnios 
pozicijos daliai, užtikrintai 201 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose nurodyto 
reikalavimus atitinkančio užtikrinimo 
teikėjo, jeigu, laikantis Sąjungos valstybės 
pagalbos taisyklių, kai taikoma, garantija 
arba netiesioginė garantija teikiama taikant 
paramos priemones, kuriomis siekiama 
padėti skolininkams COVID-19 
pandemijos metu.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 114 straipsnio 2 
dalies, valstybių narių centrinės valdžios 
ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų ir 



AM\1206024LT.docx 55/74 PE652.494v01-00

LT

finansuojamų kitos valstybės narės 
nacionaline valiuta, atveju:
a) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 0 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
b) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
20 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
c) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
50 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
d) nuo 2025 m. sausio 1 d. ir vėliau 
pozicijų vertėms taikomas rizikos 
koeficientas turi sudaryti 100 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 114 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Vyriausybės turės finansuoti kovos su COVID-19 protrūkio padariniais priemones, 
išleisdamos skolos vertybinius popierius. Valstybėms narėms, kurios nėra euro zonos narės, 
gali tekti finansuoti priemones išleidžiant obligacijas, išreikštas kitos valstybės narės valiuta, 
ypač eurais. Todėl siūlome pratęsti ir pakartotinai nustatyti centrinės valdžios ir centrinių 
bankų pozicijų, išreikštų kitos valstybės narės valiuta, pereinamojo laikotarpio priemones, 
tiek atsižvelgiant į šioms pozicijoms priskirtus rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų 
taisyklių taikymą.

Pakeitimas 94
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 114 straipsnio 2 
dalies, valstybių narių centrinės valdžios 
ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų ir 
finansuojamų kitos valstybės narės 
nacionaline valiuta, atveju:
a) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 0 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
b) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
20 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
c) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
50 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
d) nuo 2025 m. sausio 1 d. ir vėliau 
pozicijų vertėms taikomas rizikos 
koeficientas turi sudaryti 100 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 114 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 114 straipsnio 2 
dalies, valstybių narių centrinės valdžios 
ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų ir 
finansuojamų kitos valstybės narės 
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nacionaline valiuta, atveju:
a) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 0 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
b) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2023 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
20 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
c) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
50 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
d) nuo 2025 m. sausio 1 d. ir vėliau 
pozicijų vertėms taikomas rizikos 
koeficientas turi sudaryti 100 % toms 
pozicijoms priskirto rizikos koeficiento 
pagal 114 straipsnio 2 dalį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 429 straipsnio 5 
dalies b punkto ir nuo 429a straipsnio, kai 
tas straipsnis bus pradėtas taikyti, iki [šio 
pakeitimo reglamento įsigaliojimo data + 
7 metai] pozicijos dalis, užtikrinta 201 
straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo, jeigu, laikantis 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, 
garantija arba netiesioginė garantija 
teikiama taikant paramos priemones, 
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kuriomis siekiama padėti skolininkams 
COVID-19 pandemijos metu, turėtų būti 
neįtraukta į sverto pozicijos 
apskaičiavimą.

Or. en

Pakeitimas 97
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 1 
dalies ir 493 straipsnio 4 dalies, 
kompetentingos institucijos gali leisti 
įstaigoms turėti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pozicijas, neviršijant šių ribų:
a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.;
b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;
c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2025 m. gruodžio 31 d.
Šio straipsnio pirmos pastraipos a, b ir c 
punktuose nurodytos ribos taikomos 
pozicijų vertėms, apskaičiuotoms 
atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo 
pagal 399–403 straipsnius poveikį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 1 
dalies ir 493 straipsnio 4 dalies, 
kompetentingos institucijos gali leisti 
įstaigoms turėti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pozicijas, neviršijant šių ribų: 
a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.; 
b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.; 
c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2025 m. gruodžio 31 d. 
Šio straipsnio pirmos pastraipos a, b ir c 
punktuose nurodytos ribos taikomos 
pozicijų vertėms, apskaičiuotoms 
atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo 
pagal 399–403 straipsnius poveikį. 

Or. en

Pagrindimas

Vyriausybės turės finansuoti kovos su COVID-19 protrūkio padariniais priemones, 
išleisdamos skolos vertybinius popierius. Valstybėms narėms, kurios nėra euro zonos narės, 
gali tekti finansuoti priemones išleidžiant obligacijas, išreikštas kitos valstybės narės valiuta, 
ypač eurais. Todėl siūlome pratęsti ir pakartotinai nustatyti centrinės valdžios ir centrinių 
bankų pozicijų, išreikštų kitos valstybės narės valiuta, pereinamojo laikotarpio priemones, 
tiek atsižvelgiant į šioms pozicijoms priskirtus rizikos koeficientus, tiek į didelių pozicijų 
taisyklių taikymą.

Pakeitimas 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 1 
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dalies ir 493 straipsnio 4 dalies, 
kompetentingos institucijos gali leisti 
įstaigoms turėti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pozicijas, neviršijant šių ribų:
a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.;
b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.;
c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2025 m. gruodžio 31 d.
Šio straipsnio pirmos pastraipos a, b ir c 
punktuose nurodytos ribos taikomos 
pozicijų vertėms, apskaičiuotoms 
atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo 
pagal 399–403 straipsnius poveikį.

Or. en

Pakeitimas 100
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu
Dragoș Pîslaru

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypdamos nuo 150 straipsnio 1 
dalies d punkto ii papunkčio, gavusios 
išankstinį kompetentingų institucijų 
leidimą ir laikydamosi 150 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, įstaigos taip pat gali 
taikyti standartizuotą metodą centrinės 
valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, 
kurioms priskiriamas 0 % rizikos 
koeficientas pagal šio straipsnio 1 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 101
Caroline Nagtegaal
RENEW frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„500b straipsnis
Laikinas tam tikrų centrinių bankų 
pozicijų neįtraukimas į bendrą pozicijų 
matą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
1. Nukrypdama nuo 429 straipsnio 4 
dalies, iki 2021 m. birželio 27 d. įstaiga 
gali į savo bendrą pozicijų matą neįtraukti 
šių įstaigos centrinio banko pozicijų, 
laikydamasi 2 ir 3 dalyse nustatytų 
sąlygų:
a) monetų ir banknotų, kurie yra 
teisėta valiuta pagal centrinio banko 
jurisdikciją;
b) turto, kurį sudaro reikalavimai 
centriniam bankui, įskaitant centriniame 
banke saugomus rezervus. Įstaigos 
neįtraukta suma negali viršyti vidutinės 
pirmos pastraipos a ir b punktuose 
išvardytų pozicijų sumos per paskutinį 
visą įstaigos centrinio banko atsargų 
laikymo laikotarpį.
2. Įstaiga gali neįtraukti 1 dalyje 
išvardytų pozicijų, jei įstaigos 
kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamu centriniu 
banku, nustato ir viešai paskelbia, kad 
susiklostė ypatingos aplinkybės, kuriomis 
pateisinama išimtis, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas įgyvendinti pinigų 
politiką.
3. Pozicijos, kurios neįtraukiamos 
taikant 1 dalį, turi tenkinti abi šias 
sąlygas:



PE652.494v01-00 62/74 AM\1206024LT.docx

LT

a) jos yra išreikštos ta pačia valiuta 
kaip ir įstaigos prisiimti indėliai;
b) jų vidutinis terminas pastebimai 
neviršija įstaigos prisiimtų indėlių 
vidutinio termino.
4. Įstaiga, neįtraukusi į savo bendrą 
pozicijų matą centrinio banko pozicijų 
pagal 1 dalį, taip pat atskleidžia sverto 
koeficientą, kurį ji turėtų, jei būtų 
įtraukusi tas pozicijas.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„500b straipsnis
Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusiai valstybės skolai, išleistai kitos 
valstybės narės valiuta, taikoma tvarka
1. Nukrypstant nuo 114 straipsnio 2 
dalies, valstybių narių centrinės valdžios 
ir centrinių bankų pozicijų, išreikštų ir 
finansuojamų kitos valstybės narės 
nacionaline valiuta ir priskiriamų nuo 
2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 
31 d. išleisto turto straipsniams, atveju:
a) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 0 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
b) 2023 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 20 % 
toms pozicijoms priskirto rizikos 
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koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
c) 2024 m. pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 50 % 
toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
d) 2025 m. ir vėliau pozicijų vertėms 
taikomas rizikos koeficientas turi sudaryti 
100 % toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį;
2. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 1 
dalies ir 493 straipsnio 4 dalies, 
kompetentingos institucijos gali leisti 
įstaigoms turėti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pozicijas, neviršijant šių ribų:
a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2022 m. gruodžio 31 d.;
b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.;
c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.
Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose 
nurodytos ribos taikomos pozicijų 
vertėms, apskaičiuotoms atsižvelgus į 
kredito rizikos mažinimo pagal 399–
403 straipsnius poveikį.
3. Nukrypdamos nuo 150 straipsnio 1 
dalies d punkto ii papunkčio, gavusios 
išankstinį kompetentingų institucijų 
leidimą ir laikydamosi 150 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, įstaigos taip pat gali 
taikyti standartizuotą metodą centrinės 
valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, 
kurioms priskiriamas 0 % rizikos 
koeficientas pagal šio straipsnio 1 dalį.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas galiojančių pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su 
valstybių narių centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijomis, išreikštomis ir 
finansuojamomis kitos valstybės narės nacionaline valiuta, pratęsimas. Tikslas – patenkinti ne 
euro zonos valstybių narių finansavimo poreikius ir užtikrinti vienodas galimybes gauti 
finansavimą bei išleisti skolos vertybinius popierius, kad būtų galima veiksmingai kovoti su 
COVID-19, atidedant laipsniško atitinkamų rizikos koeficientų panaikinimo procesą, kartu 
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atsižvelgiant į kredito rizikos mažinimo poveikį.

Pakeitimas 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) įterpiamas šis straipsnis:
„500c straipsnis
Laikinas tam tikrų centrinių bankų 
pozicijų neįtraukimas į bendrą pozicijų 
matą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
1. Nukrypdama nuo 429 straipsnio 4 
dalies, iki 2021 m. birželio 27 d. įstaiga 
gali į savo bendrą pozicijų matą neįtraukti 
šių įstaigos centrinio banko pozicijų, 
laikydamasi 2 ir 3 dalyse nustatytų 
sąlygų:
a) monetų ir banknotų, kurie yra 
teisėta valiuta pagal centrinio banko 
jurisdikciją;
b) turto, kurį sudaro reikalavimai 
centriniam bankui, įskaitant centriniame 
banke saugomus rezervus.
Įstaigos neįtraukta suma negali viršyti 
vidutinės pirmos pastraipos a ir b 
punktuose išvardytų pozicijų sumos per 
paskutinį visą įstaigos centrinio banko 
atsargų laikymo laikotarpį.
2. Įstaiga gali neįtraukti 1 dalyje 
išvardytų pozicijų, jei įstaigos 
kompetentinga institucija, 
pasikonsultavusi su atitinkamu centriniu 
banku, nustato ir viešai paskelbia, kad 
susiklostė ypatingos aplinkybės, kuriomis 
pateisinama išimtis, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas įgyvendinti pinigų 
politiką.
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3. Pozicijos, kurios neįtraukiamos 
taikant 1 dalį, turi tenkinti abi šias 
sąlygas:
a) jos yra išreikštos ta pačia valiuta 
kaip ir įstaigos prisiimti indėliai;
b) jų vidutinis terminas pastebimai 
neviršija įstaigos prisiimtų indėlių 
vidutinio termino.
4. Įstaiga, neįtraukusi į savo bendrą 
pozicijų matą centrinio banko pozicijų 
pagal 1 dalį, taip pat atskleidžia sverto 
koeficientą, kurį ji turėtų, jei būtų 
įtraukusi tas pozicijas.“;

Or. en

Pagrindimas

Nors sverto koeficientas dar nėra privalomas kapitalo suvaržymas, jo atskleidimas 
reikalingas rinkos dalyviams ir atliekant šios srities palyginimų analizę. Todėl šis tikslinis 
pakeitimas turėtų paankstinti centrinio banko atsargų neįtraukimo į tikėtinumo santykio 
skaičiavimą taikymo datą, kad ji būtų taikoma dabartiniams atskaitomybės reikalavimams, 
siekiant užtikrinti, kad ši priemonė įsigaliotų tada, kai jos labiausiai reikia dėl COVID-19, o 
ne tik nuo 2021 m. birželio 28 d.

Pakeitimas 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) įterpiamas šis straipsnis:
„500d straipsnis
Laikina įprastinių pirkimo ir pardavimo 
sandorių, pagal kuriuos dar 
neatsiskaityta, užskaita atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemiją
1. Nukrypdamos nuo 429 straipsnio, 
iki 2021 m. birželio 27 d. įstaigos užskaito 
grynuosius pinigus, susijusius su 
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įprastiniais pardavimo sandoriais, ir 
vertybinius popierius, susijusius su 
įprastiniais pirkimo sandoriais, kurie 
balanse išlieka iki atsiskaitymo dienos, 
kaip turtą pagal 429 straipsnio 4 dalies a 
punktą.
2. Įstaigos, kurios pagal taikytiną 
apskaitos sistemą įprastiniams pirkimo ir 
pardavimo sandoriams, pagal kuriuos dar 
neatsiskaityta, taiko sandorio dienos 
apskaitą, atlieka už įprastinius pardavimo 
sandorius, pagal kuriuos dar 
neatsiskaityta, gautinų pinigų sumų ir už 
įprastinius pirkimo sandorius, pagal 
kuriuos dar neatsiskaityta, mokėtinų 
pinigų sumų atvirkštinę užskaitą, kurią 
leidžiama atlikti pagal tą sistemą. 
Apskaitoje atlikusios atvirkštinę užskaitą, 
įstaigos gali tarpusavyje užskaityti tas 
gautinas pinigų sumas ir mokėtinas 
pinigų sumas, jeigu ir pagal susijusius 
įprastinius pardavimo, ir pirkimo 
sandorius atsiskaitoma taikant vienalaikio 
vertybinių popierių ir lėšų pateikimo 
principą.
3. Įstaigos, kurios pagal taikytiną 
apskaitos sistemą įprastiniams pirkimo ir 
pardavimo sandoriams, pagal kuriuos dar 
neatsiskaityta, taiko atsiskaitymo dienos 
apskaitą, į bendrą pozicijų matą įtraukia 
bendrą su įprastiniais pirkimo sandoriais 
susijusių įsipareigojimų sumokėti 
nominaliąją vertę.
Bendrą su įprastiniais pirkimo sandoriais 
susijusių įsipareigojimų sumokėti 
nominaliąją vertę įstaigos gali padengti 
bendra su įprastiniais pardavimo 
sandoriais, pagal kuriuos dar 
neatsiskaityta, susijusių gautinų pinigų 
sumų nominaliąja verte tik jeigu 
tenkinamos abi šios sąlygos:
a) ir pagal susijusius įprastinius 
pirkimo, ir pardavimo sandorius 
atsiskaitoma taikant vienalaikio 
vertybinių popierių ir lėšų pateikimo 
principą;
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b) perkamas ir parduodamas 
finansinis turtas, susijęs su mokėtinais ir 
gautinais pinigais, yra vertinamas tikrąja 
verte pagal pelną ir nuostolį ir 
įtraukiamas į įstaigos prekybos knygą.“;

Or. en

Pagrindimas

Nors sverto koeficientas dar nėra privalomas kapitalo suvaržymas, jo atskleidimas 
reikalingas rinkos dalyviams ir atliekant šios srities palyginimų analizę. Todėl šis tikslinis 
pakeitimas turėtų paankstinti galimybės įstaigoms užskaityti gautinų pinigų sumas ir 
mokėtinas sumas už sandorius, pagal kuriuos dar neatsiskaityta, kai už juos atsiskaitoma 
taikant vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo mechanizmą arba lygiavertę atsiskaitymo 
sistemą, taikymo datą. Tai užtikrintų, kad ši KRR 2 nuostata įsigaliotų tada, kai jos labiausiai 
reikia dėl COVID-19, o ne tik nuo 2021 m. birželio 28 d.

Pakeitimas 105
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3a punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
501a straipsnio 1 dalies b, d, g, i, l punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 501a straipsnio 1 dalies b, d, g, i, l 
punktai išbraukiami.

Or. en

Pakeitimas 106
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 3a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) įterpiama ši 3a dalis: Išbraukta.
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„3a. Toliau nurodyti šio reglamento 1 
straipsnio punktai taikomi nuo [šio 
pakeitimo reglamento įsigaliojimo data]:
a) 59 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl tam tikroms paskoloms, 
kurias kredito įstaiga suteikė 
pensininkams arba darbuotojams, 
taikomos tvarkos, nustatytos Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 123 straipsnyje;
b) 133 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl pagal riziką įvertintų 
MVĮ pozicijų, kurių atžvilgiu nėra 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, 
koregavimo, nustatyto Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501 straipsnyje;
c) 134 punktas, kiek tai susiję su 
nuosavų lėšų reikalavimų, taikomų 
subjektų, eksploatuojančių arba 
finansuojančių fizines struktūras ar 
priemones, sistemas ir tinklus, kuriuos 
naudojant teikiamos esminės viešosios 
paslaugos arba remiamas jų teikimas, 
pozicijų kredito rizikai padengti, 
koregavimu, nustatytu Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501a straipsnyje. “;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 3a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 59 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl tam tikroms paskoloms, 
kurias kredito įstaiga suteikė pensininkams 
arba darbuotojams, taikomos tvarkos, 
nustatytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
123 straipsnyje;

a) 59 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl tam tikroms paskoloms, 
kurias kredito įstaiga suteikė pensininkams 
arba darbuotojams, taikomos tvarkos, 
nustatytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
123 straipsnyje, su rizikos koeficientu, 
sumažintu iki 30 %, kuris naudojamas 
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laikinai iki [šio pakeitimo reglamento 
įsigaliojimo data + 7 metai];

Or. en

Pagrindimas

Paskoloms, kurias pensininkams ar pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantiems asmenims 
kredito įstaiga suteikė už besąlygišką skolininko pensijos ar darbo užmokesčio dalies 
pervedimą tai kredito įstaigai, priskiriamas 35 % rizikos koeficientas. Atsižvelgiant į tai, kad 
dėl COVID-19 poveikio gali labai sumažėti bendra paklausa / suvartojimas, sumažinus su 
šiomis paskolomis susijusį rizikos koeficientą iki 30 % kredito įstaigos gali būti skatinamos 
padidinti šios rūšies paskolų apimtį, siekiant paskatinti privačiojo sektoriaus vartojimą ir 
bendrą paklausą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 133 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl pagal riziką įvertintų MVĮ 
pozicijų, kurių atžvilgiu nėra 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, 
koregavimo, nustatyto Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501 straipsnyje;

b) 133 punktas, kiek tai susiję su 
nuostatomis dėl pagal riziką įvertintų MVĮ 
pozicijų, kurių atžvilgiu nėra 
įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, 
koregavimo, nustatyto Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501 straipsnyje, su toliau 
nurodyta formule, kuri naudojama 
laikinai iki [šio pakeitimo reglamento 
įsigaliojimo data + 7 metai]:

Or. en

Pagrindimas

Investicijų trūkumas Europos MVĮ buvo akivaizdus jau prieš COVID-19 krizę. Pandemija dar 
labiau neigiamai paveiks Europos MVĮ galimybes investuoti. Be to, jei kredito įstaigos neteiks 
tinkamos paramos MVĮ, jos negalės įveikti uždavinių, susijusių su ekonomine ir konkurencine 
aplinka po COVID-19 krizės. Laikinas MVĮ paramos koeficiento ribų padidinimas (nuo 
2,5 mln. iki 5,0 mln. EUR) padidintų kredito sistemos galimybes remti MVĮ investicijas, taip 
padidinant įmonių, kurios sudaro 95 proc. ES įmonių ir kurioms priklauso du trečdaliai 
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darbo vietų privačiame sektoriuje ir kurios suteikia daugiau nei pusę visos ES įmonių 
sukuriamos pridėtinės vertės, perkamąją galią.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 3a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 134 punktas, kiek tai susiję su 
nuosavų lėšų reikalavimų, taikomų 
subjektų, eksploatuojančių arba 
finansuojančių fizines struktūras ar 
priemones, sistemas ir tinklus, kuriuos 
naudojant teikiamos esminės viešosios 
paslaugos arba remiamas jų teikimas, 
pozicijų kredito rizikai padengti, 
koregavimu, nustatytu Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501a straipsnyje.;

c) 134 punktas, kiek tai susiję su 
nuosavų lėšų reikalavimų, taikomų 
subjektų, eksploatuojančių arba 
finansuojančių fizines struktūras ar 
priemones, sistemas ir tinklus, kuriuos 
naudojant teikiamos esminės viešosios 
paslaugos arba remiamas jų teikimas, 
pozicijų kredito rizikai padengti, 
koregavimu, nustatytu Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 501a straipsnyje, sumažinant 
nuosavų lėšų, reikalingų kredito rizikai 
padengti, poreikį, apskaičiuotą pagal III 
dalies II antraštinę dalį ir padaugintą iš 
0,60 koeficiento, kuris naudojamas 
laikinai iki [šio pakeitimo reglamento 
įsigaliojimo data + 7 metai].;

Or. en

Pagrindimas

Investicijų trūkumas Europos infrastruktūroje buvo akivaizdus jau prieš COVID-19 krizę, o 
dabar pandemija ją dar labiau neigiamai paveiks. Be to, jei kredito įstaigos neteiks tinkamos 
paramos finansuojant tiekimo grandinių pertvarką, ES negalės įveikti dabartinių uždavinių. 
Laikinas koeficiento sumažinimas (nuo 0,75 iki 0,60), naudojamas apskaičiuojant nuosavų 
lėšų poreikį tam tikroms pozicijoms, susijusioms su investicijomis į infrastruktūrą, padėtų 
pašalinti spragą ir kartu paskatintų ES ekonomikos atsigavimą.

Pakeitimas 110
Engin Eroglu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 3a dalies c a ir c b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 429a straipsnis, susijęs su 
diskrecija laikinai neįtraukti tam tikrų 
pozicijų į sverto koeficientą, jei 
atitinkamas centrinis bankas leido 
paskelbti, kad ypatingos aplinkybės 
susiklostė ne anksčiau kaip [6] mėnesiai 
iki paskelbimo dienos.
cb) 117 punktas, susijęs su 
nuostatomis, pagal kurias bankams 
leidžiama užskaityti gautinų pinigų sumas 
ir mokėtinas sumas už sandorius, pagal 
kuriuos dar neatsiskaityta, kai už juos 
atsiskaitoma taikant vienalaikio 
pristatymo ir apmokėjimo mechanizmą 
arba lygiavertę atsiskaitymo sistemą, 
numatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
429g straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Nors sverto koeficientas dar nėra privalomas ES bankų kapitalo suvaržymas, jo atskleidimas 
reikalingas rinkos dalyviams ir atliekant šios srities palyginimų analizę, ypač dėl Europos ir 
JAV bankų pagal riziką įvertinto turto bazės skirtumų. Dėl to sverto koeficientas tampa de 
facto privalomas ES bankams, taip pat skatina įvertinti Europos bankų kapitalo 
pakankamumą, atsparumą ir nuosavo kapitalo bei skolos vertės nustatymą. Tuo tikslu į 
KRR II buvo įtrauktas politinis susitarimas dėl priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti 
bankų pajėgumą.

Pakeitimas 111
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 5 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„5. Šio reglamento 1 straipsnio 46 
punkto b papunktis, kiek tai susiję su 
nauju nuosavų lėšų G-SII reikalavimu, 
nustatytu Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
92 straipsnio 1a dalyje, taikomas nuo 
2023 m. sausio 1 d. “;

Or. en

Pakeitimas 112
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 7 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„7. Šio reglamento 1 straipsnio 18 
punktas, kiek tai susiję su Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalies b 
punktu, kuriame pateiktos nuostatos dėl 
apdairiai vertinamos programinės įrangos 
kaip turto atskaitymo išimčių, taikomas 
nuo Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 
straipsnio 4 dalyje nurodytų techninių 
reguliavimo standartų įsigaliojimo dienos. 
“;

Or. en

Pakeitimas 113
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 2019/876
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 7 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„7. Šio reglamento 1 straipsnio 18 
punktas, kiek tai susiję su Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalies b 
punktu, kuriame pateiktos nuostatos dėl 
apdairiai vertinamos programinės įrangos 
kaip turto atskaitymo išimčių, taikomas 
nuo Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 
straipsnio 4 dalyje nurodytų techninių 
reguliavimo standartų įsigaliojimo 
dienos.“;

Or. en

Pakeitimas 114
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 (KRR) 4 straipsnio 1 dalies 
3 punkte, kurioms taikomos laikinos 
kapitalo ir veiklos paramos priemonės, 
susilaikytų nuo bet kokio paskirstymo 
akcininkams (dividendų, akcijų 
atpirkimų, papildomų 1 lygio kuponų) ir 
savo nuožiūra mokamų išmokų 
darbuotojams (premijų).

Or. en

Pakeitimas 115
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento 1 straipsnio 1 
punktas, kiek tai susiję su Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais, 
padarytais Reglamentu (ES) 2019/876, 
429a straipsnio pakeitimais dėl poveikio 
kompensavimo mechanizmo, susijusio su 
laikinu tam tikrų centrinių bankų rezervų 
neįtraukimu, taikomas nuo 2021 m. 
birželio 28 d.

Išbraukta.

Or. en


