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Grozījums Nr. 20
Clara Ponsatí Obiols

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar šiem pasākumiem 
Parlaments aicina Komisiju, Eiropas 
Centrālo banku un Eiropas Banku iestādi 
apvienot centienus, lai nodrošinātu, ka 
kredītiestādes uz laiku pārtrauc dividenžu 
izmaksāšanu vismaz līdz 2021. gada 
31. martam.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Garantijas, ko saistībā ar Covid-19 
pandēmiju ir sniegušas valstu valdības vai 
citas publiskās struktūras, kuras ir 
atbilstīgas kā kredītaizsardzības 
nodrošinātājas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 trešās daļas ceturtajā nodaļā 
izklāstītajiem kredītriska mazināšanas 
noteikumiem, attiecībā uz to riska 
mazināšanas ietekmi ir salīdzināmas ar 
garantijām, ko sniedz oficiālas eksporta 
kredīta aģentūras, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 47.c pantā. Tāpēc ir pamatoti 
minimālā seguma prasības attiecībā uz 
ienākumus nenesošiem riska darījumiem, 
kas gūst labumu no valstu valdību vai citu 
publisku struktūru piešķirtām garantijām, 
saskaņot ar riska darījumiem, kuri gūst 
labumu no oficiālu eksporta kredīta 
aģentūru piešķirtām garantijām. Tāpēc 
garantijas un pretgarantijas, kas sniegtas 
Covid-19 pandēmijas kontekstā, saskaņā 

(7) Garantijas, ko saistībā ar Covid-19 
pandēmiju ir sniegušas valstu valdības vai 
citas publiskās struktūras, kuras ir 
atbilstīgas kā kredītaizsardzības 
nodrošinātājas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 trešās daļas ceturtajā nodaļā 
izklāstītajiem kredītriska mazināšanas 
noteikumiem, attiecībā uz to riska 
mazināšanas ietekmi ir salīdzināmas ar 
garantijām, ko sniedz oficiālas eksporta 
kredīta aģentūras, kā minēts Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 47.c pantā. Tāpēc ir pamatoti 
minimālā seguma prasības attiecībā uz 
ienākumus nenesošiem riska darījumiem, 
kas gūst labumu no valstu valdību vai citu 
publisku struktūru piešķirtām garantijām, 
pastāvīgi saskaņot ar riska darījumiem, 
kuri gūst labumu no oficiālu eksporta 
kredīta aģentūru piešķirtām garantijām.
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ar valsts atbalsta noteikumiem būtu 
jāuzskata par tādām pašām garantijām un 
pretgarantijām, ko sniedz oficiālas 
eksporta kredīta aģentūras.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Covid-19 pandēmijas izraisītās 
ekonomiskās krīzes pārvarēšanai ir 
nepieciešams plašs publiskais 
finansējums, lai ierobežotu ekonomikas 
lejupslīdi. Ņemot vērā būtisko valsts 
budžeta ieņēmumu samazinājumu un 
paredzamo budžeta deficītu, valdībām ir 
jāpaļaujas uz valdības parādzīmju 
emisiju, lai finansētu ārkārtas 
pasākumus. Dalībvalstīm, kas neietilpst 
eurozonā, var būt grūti un dažos 
gadījumos pat neiespējami nodrošināt 
visu nepieciešamo ārkārtas finansējumu 
tikai iekšzemes valūtā, vienlaikus 
galvenokārt paļaujoties uz vietējiem 
tirgiem, kuru lielums un likviditāte ir 
ierobežoti, jo īpaši pašreizējā ārkārtas 
situācijā. Lai atbalstītu pasākumus Covid-
19 pandēmijas seku novēršanai, var būt 
nepieciešams rast finansējumu, emitējot 
valsts obligācijas, kas denominētas citas 
dalībvalsts valūtā. Tādēļ būtu jāpagarina 
un no jauna jāievieš pārejas pasākumi 
attiecībā uz citas dalībvalsts valūtā 
denominētiem riska darījumiem ar 
centrālajām valdībām un centrālajām 
bankām gan attiecībā uz riska pakāpēm, 
kas piešķirtas šiem riska darījumiem, gan 
uz noteikumu par lieliem riska 
darījumiem piemērošanu, vienlaikus 
saglabājot kredītriska mazināšanas 
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noteikumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Kopš Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojuma vērojamais augstais tirgus 
svārstīguma līmenis būtiski ietekmē 
kvantitatīvo tirgus riska multiplikatoru, 
kas iekļauts banku iekšējos modeļos. 
Bankām tiek prasīts katru dienu veikt 
savu iekšējo modeļu atpakaļejošu 
pārbaudi, lai izvērtētu, vai tie rada 
pietiekamas kapitāla prasības, kas 
nepieciešamas tirdzniecības zaudējumu 
absorbēšanai. Ja atpakaļejošas pārbaudes 
prasība netiek pildīta vai ja vairākas 
dienas ir vērojams pārsniegums, iekšējiem 
tirgus riska modeļiem automātiski tiek 
piemērotas sankcijas. Tādēļ atpakaļejošas 
pārbaudes prasība ir ļoti procikliska 
ārkārtējas nestabilitātes periodā, ar kādu 
mēs pašlaik saskaramies. Lai mazinātu 
šādas prasības negatīvo ietekmi, 
attiecīgajos noteikumos būtu jāparedz vēl 
lielāka elastība nolūkā ļaut uzraudzības 
iestādēm uz laiku neņemt vērā 
noteikumus par aizsargmehānismu 
pārsniegšanas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Covid-19 pandēmijas ārkārtējā 
ietekme ir vērojama arī attiecībā uz ļoti 
augsto svārstīguma līmeni finanšu tirgos. 
Pašlaik mēs varam novērot, kā 
svārstīgums un nenoteiktība palielina 
valsts parāda ienesīgumu, kas savukārt 
rada nerealizētus zaudējumus no banku 
riska darījumiem, kuri saistīti ar valsts 
parādu. Lai mazinātu tirgus svārstīguma 
būtisko negatīvo ietekmi uz regulējošām 
prasībām atbilstošo kapitālu un līdz ar to 
uz iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus, attiecībā uz riska darījumiem 
ar centrālajām valdībām uz laiku būtu 
jāievieš ar Covid-19 saistīts prudenciālais 
filtrs.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar Covid-19 pandēmiju 
gūtie pierādījumi liecina, ka krīzes 
situācijā konkrētus centrālās bankas riska 
darījumus varētu būt īpaši svarīgi uz laiku 
izslēgt no iestādes kopējās riska darījumu 
vērtības mēra aprēķina, kā noteikts 429.a 
pantā Regulā (ES) Nr. 575/2013, kas 
grozīta ar Regulu (ES) 2019/876. Tomēr 
šā pasākuma efektivitāti, šķiet, kavē tas, 
ka ar šādiem pagaidu izņēmumiem 
saistītā kompensēšanas mehānisma 
ietekmē ir samazinājusies elastība, un tas 
ierobežotu iestāžu spēju krīzes situācijā 
palielināt centrālo banku riska darījumus. 
Tas galu galā varētu likt iestādei 
samazināt aizdevumu apjomu 

svītrots
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mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Lai 
izvairītos no nevēlamām sekām saistībā ar 
kompensācijas mehānismu un 
nodrošinātu minētās izslēgšanas 
efektivitāti iespējamu nākotnes 
satricinājumu un krīžu gadījumā, 
kompensācijas mehānisms būtu jāgroza, 
pirms Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. 
panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā 
sviras rādītāja prasība saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem kļūst 
piemērojama 2021. gada 28. jūnijā. 
Kamēr ar Regulu (ES) 2019/876 ieviestie 
grozītie noteikumi par sviras rādītāja 
aprēķināšanu vēl nav piemēroti, būtu 
jāturpina piemērot ar Komisijas Deleģēto 
regulu (ES) 2015/6218 ieviestais 429.a 
pants.

__________________
18 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/62 
(2014. gada 10. oktobris), ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras 
rādītāju (OV L 11, 17.1.2015., 37-43. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā kopš Covid-19 pandēmijas 
uzliesmojuma finanšu tirgos ir vērojams 
ārkārtējs svārstīguma līmenis, tika 
paaugstināts kvantitatīvais tirgus riska 
multiplikators, kas var notikt gadījumos, 
kad tirgus svārstīgums ir pārsniedzis ar 
iestādes iekšējā modeļa palīdzību 
prognozēto līmeni. Lai gan BCBS paredz 
juridisku iespēju izlīdzināt šādus 
vienreizējus notikumus tirgus riska 
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modeļos, Regulā (ES) Nr. 575/2013 šāds 
noteikums nav pilnībā pieejams. Tādēļ 
attiecībā uz kompetentajām iestādēm būtu 
jāievieš ierobežota manevrēšanas iespēja, 
lai izslēgtu pārsniegumus, kas neizriet no 
iekšējo modeļu trūkumiem un kas ir 
notikuši laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. 
Tā kā šī uzraudzības rīcības brīvība var 
būt pamatota arī turpmākos ārkārtēja 
tirgus svārstīguma gadījumos, Komisijai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 pārskatīšanas 
ietvaros būtu jāpārskata minētais 
noteikums, lai to padarītu par pastāvīgu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā neseno ārkārtējo svārstīguma līmeni finanšu tirgos, saskaņā ar ECB 2020. gada 
20. maija atzinumu ir pamatoti noteikt ierobežotu manevrēšanas iespēju kompetentajām 
iestādēm, lai ierobežotu kvantitatīvo tirgus riska multiplikatoru. Tā kā šī uzraudzības rīcības 
brīvība var būt pamatota arī ārkārtēja tirgus svārstīguma gadījumos nākotnē, Komisijai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 pārskatīšanas ietvaros būtu jāpārskata minētais noteikums, lai to 
padarītu par pastāvīgu. Šis grozījums būtu jāskata skopā ar autora grozījumu, kas izdarīts 
366. pantā.

Grozījums Nr. 27
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi, jo daudziem riska darījumiem 
to darbības laikā, iespējams, būs jāaprēķina 
paredzamie zaudējumi. BCBS 2020. gada 
3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9.   SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug: i) paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi attiecībā uz aktīviem, vērtējot 
pēc amortizētajām izmaksām, jo daudziem 
riska darījumiem to darbības laikā, 
iespējams, būs jāaprēķina paredzamie 
zaudējumi, un, ii) neto nerealizētie 
zaudējumi no aktīviem, kas novērtēti pēc 
to patiesās vērtības, izmantojot pārējos 
apvienotos ienākumus. BCBS 2020. gada 
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Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9. SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 
Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Raffaele Fitto

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi, jo daudziem riska darījumiem 
to darbības laikā, iespējams, būs jāaprēķina 
paredzamie zaudējumi. BCBS 2020. gada 
3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9.   SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 
Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug: i) paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi attiecībā uz aktīviem, vērtējot 
pēc amortizētajām izmaksām, jo daudziem 
riska darījumiem to darbības laikā, 
iespējams, būs jāaprēķina paredzamie 
zaudējumi, un, ii) neto nerealizētie 
zaudējumi no aktīviem, kas novērtēti pēc 
to patiesās vērtības, izmantojot pārējos 
apvienotos ienākumus. BCBS 2020. gada 
3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9. SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 
Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi, jo daudziem riska darījumiem 
to darbības laikā, iespējams, būs jāaprēķina 
paredzamie zaudējumi. BCBS 2020. gada 
3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9.   SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 
Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

(10) 9. SFPS piemērošana Covid-19 
pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes 
laikā var izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi 
pieaug: i) paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumi attiecībā uz aktīviem, vērtējot 
pēc amortizētajām izmaksām, jo daudziem 
riska darījumiem to darbības laikā, 
iespējams, būs jāaprēķina paredzamie 
zaudējumi, un, ii) neto nerealizētie 
zaudējumi no aktīviem, kas novērtēti pēc 
to patiesās vērtības, izmantojot pārējos 
apvienotos ienākumus. BCBS 2020. gada 
3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, 
īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski 
ievieš 9. SFPS ietekmi. Lai ierobežotu 
regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla 
iespējamo svārstīgumu, kas var rasties, ja 
Covid-19 krīzes rezultātā ievērojami 
pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir 
jāietver arī Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
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būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 
uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9.   SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tomēr, lai nepieļautu to 
iestāžu nostādīšanu nelabvēlīgā situācijā, 
kurām laikposmā no 2018. gada līdz 
2019. gadam bija pozitīvs dinamiskais 
komponents, būtu jāļauj šīm iestādēm 
2020. gada atsauces datumu aizstāt ar 
2018. gadu, ja paredzamo 
kredītzaudējumu summa šajā datumā ir 
mazāka. Tas arī palīdzētu atvieglot Covid-
19 krīzes ietekmi uz iestāžu uzkrājumu 
vajadzību iespējamo pieaugumu saskaņā ar 
9. SFPS, vienlaikus saglabājot pārejas 
kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Raffaele Fitto

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
varētu atstāt uz iestāžu spēju izsniegt 
klientiem aizdevumus laikā, kad tas ir 
visvairāk nepieciešams, pārejas kārtība 
būtu jāpagarina par diviem gadiem un 
iestādēm būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt 
atpakaļ to pirmā līmeņa pamata kapitālam 
jebkādu jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
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uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9.   SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
kurus tās atzīst 2020. un 2021. gadā 
attiecībā uz to finanšu aktīviem, kuriem 
nav samazināta kredītvērtība. Tas arī 
palīdzētu atvieglot Covid-19 krīzes ietekmi 
uz iestāžu uzkrājumu vajadzību un 
nerealizēto zaudējumu iespējamo 
pieaugumu saskaņā ar 9. SFPS, vienlaikus 
saglabājot pārejas kārtību attiecībā uz 
paredzamo kredītzaudējumu summām, kas 
bija noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 
uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9.   SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
varētu atstāt uz iestāžu spēju izsniegt 
klientiem aizdevumus laikā, kad tas ir 
visvairāk nepieciešams, pārejas kārtība 
būtu jāpagarina par diviem gadiem un 
iestādēm būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt 
atpakaļ to pirmā līmeņa pamata kapitālam 
jebkādu jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
kurus tās atzīst 2020. un 2021. gadā 
attiecībā uz to finanšu aktīviem, kuriem 
nav samazināta kredītvērtība. Tas arī 
palīdzētu atvieglot Covid-19 krīzes ietekmi 
uz iestāžu uzkrājumu vajadzību un 
nerealizēto zaudējumu iespējamo 
pieaugumu saskaņā ar 9. SFPS, vienlaikus 
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saglabājot pārejas kārtību attiecībā uz 
paredzamo kredītzaudējumu summām, kas 
bija noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 
uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9.   SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
varētu atstāt uz iestāžu spēju izsniegt 
klientiem aizdevumus laikā, kad tas ir 
visvairāk nepieciešams, pārejas kārtība 
būtu jāpagarina par diviem gadiem un 
iestādēm būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt 
atpakaļ to pirmā līmeņa pamata kapitālam 
jebkādu jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu un neto nerealizēto 
zaudējumu pieaugums no aktīviem, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot pārējos apvienotos ienākumus, 
kurus tās atzīst 2020. un 2021. gadā 
attiecībā uz to finanšu aktīviem, kuriem 
nav samazināta kredītvērtība. Tas arī 
palīdzētu atvieglot Covid-19 krīzes ietekmi 
uz iestāžu uzkrājumu vajadzību un 
nerealizēto zaudējumu iespējamo 
pieaugumu saskaņā ar 9. SFPS, vienlaikus 
saglabājot pārejas kārtību attiecībā uz 
paredzamo kredītzaudējumu summām, kas 
bija noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 
uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9.   SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

(11) Lai mazinātu iespējamo ietekmi, 
kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz 
iestāžu spēju izsniegt klientiem 
aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk 
nepieciešams, pārejas kārtība būtu 
jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm 
būtu jāļauj daļēji pieskaitīt atpakaļ to 
pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu 
jaunu paredzamo kredītzaudējumu 
uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 
2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu 
aktīviem, kuriem nav samazināta 
kredītvērtība. Tas arī palīdzētu atvieglot 
Covid-19 krīzes ietekmi uz iestāžu 
uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu 
saskaņā ar 9. SFPS, vienlaikus saglabājot 
pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo 
kredītzaudējumu summām, kas bija 
noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Covid-19 pandēmija ir izraisījusi 
arī būtiskus ierobežojumus bankām 
attiecībā uz ienākumus nenesošu 
aizdevumu (INA) – gan jaunu, gan 
uzkrātu — pārvaldību. Ir sagaidāms, ka 
2020. gadā bankas turpinās samazināt 
INA uzkrājumu. Tomēr, ņemot vērā to, ka 
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vairākās dalībvalstīs INA tirgi ir slēgti un 
tiesas procedūras ir būtiski aizkavējušās 
vai pat apturētas, pašreizējos apstākļos ir 
ārkārtīgi grūti ievērot pēdējo gadu 
vispārējā INA samazinājuma līmeni. Tas 
noteikti negatīvi ietekmēs banku 
atveseļošanas līmeni un tai nepieciešamo 
laikposmu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir 
paredzēts uz laiku iesaldēt banku INA 
grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 36
José Gusmão

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Centrālo banku un uzraudzības 
iestāžu vadītāju grupa (GHOS) 2020. gada 
martā pārskatīja Bāzeles sistēmas galīgo 
elementu īstenošanas grafiku. Lai gan 
lielākā daļa galīgo elementu vēl ir jāīsteno 
Savienības tiesību aktos, sviras rādītāja 
rezervju prasība globāli sistēmiski 
nozīmīgām iestādēm jau ir īstenota ar 
grozījumiem, kas ieviesti ar Regulu (ES) 
2019/876. Tādēļ sviras rādītāja rezervju 
prasības piemērošanas diena būtu jāatliek 
par vienu gadu līdz 2023. gada 
1. janvārim, kā par to panākta 
starptautiska vienošanās. Regulā (ES) 
2019/876 noteiktā piemērošanas diena būtu 
attiecīgi jāpārskata, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskā mērogā iestādēm, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un darbojas 
ārpus Savienības. Atliekot sviras rādītāja 
rezervju prasības piemērošanu, atlikšanas 
periodā nebūtu nekādu seku attiecībā uz 
minētās prasības neizpildi, kā noteikts 
Direktīvas 2013/36/ES 141.c pantā, un 
attiecībā uz peļņas sadali nebūtu nekādu 
saistītu ierobežojumu, kā noteikts minētās 

(13) Centrālo banku un uzraudzības 
iestāžu vadītāju grupa (GHOS) 2020. gada 
martā pārskatīja Bāzeles sistēmas galīgo 
elementu īstenošanas grafiku. Lai gan 
lielākā daļa galīgo elementu vēl ir jāīsteno 
Savienības tiesību aktos, sviras rādītāja 
rezervju prasība globāli sistēmiski 
nozīmīgām iestādēm jau ir īstenota ar 
grozījumiem, kas ieviesti ar Regulu (ES) 
2019/876. Regulā (ES) 2019/876 noteiktā 
piemērošanas diena būtu attiecīgi 
jāpārskata, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starptautiskā 
mērogā iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un darbojas ārpus Savienības.
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direktīvas 141.b pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā īpašās garantijas, kas 
piesaistītas aizdevumiem, kurus 
kredītiestādes piešķir pensionāriem vai 
darbiniekiem ar pastāvīgu līgumu pret 
aizņēmēja pensijas vai algas daļas 
beznosacījumu pārskaitīšanu minētajai 
kredītiestādei, Regulas (ES) Nr. 575/2013 
123. pants tika grozīts ar Regulu (ES) 
2019/876, lai šādiem aizdevumiem varētu 
piemērot labvēlīgāku režīmu. Šī režīma 
piemērošana saistībā ar Covid-19 
pandēmiju stimulētu iestādes palielināt 
aizdevumu izsniegšanu darba ņēmējiem 
un pensionāriem. Tādēļ ir jānosaka 
agrāka minētā noteikuma piemērošanas 
diena, lai iestādes to varētu izmantot jau 
Covid-19 pandēmijas laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Regulas (ES) Nr. 575/2013 
501. pantā izklāstītie noteikumi par 
korekciju riska svērtajos MVU riska 

svītrots
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darījumos, kam nav iestājusies saistību 
neizpilde (MVU atbalsta faktors) ir grozīti 
ar Regulu (ES) 2019/876. Ar minēto 
regulu Regulas (ES) Nr. 575/2013 
501.a pantā tika ieviesta arī jauna 
korekcija pašu kapitāla prasībās attiecībā 
uz kredītrisku riska darījumiem ar 
sabiedrībām, kas ekspluatē vai finansē 
fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, 
sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus 
sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina 
to atbalstu (infrastruktūras atbalsta 
faktori). Tā kā minētie atbalsta faktori 
ļauj piemērot labvēlīgāku režīmu 
konkrētiem riska darījumiem ar MVU un 
infrastruktūru, to piemērošana saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju stimulētu iestādes 
palielināt šīm struktūrām tik ļoti 
nepieciešamo aizdevumu apjomu. Tādēļ ir 
nepieciešams noteikt agrāku abu atbalsta 
faktoru piemērošanas dienu, lai iestādes 
tos varētu izmantot jau Covid-19 
pandēmijas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
José Gusmão

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Prudenciālās uzraudzības režīms 
attiecībā uz noteiktiem programmatūras 
aktīviem ir grozīts ar Regulu (ES) 
2019/876, lai turpinātu atbalstīt pāreju uz 
digitalizētāku banku nozari. Ņemot vērā 
to, ka Covid-19 pandēmijas novēršanai 
ieviesto publisko pasākumu ietekmē 
digitālie pakalpojumi tiek ieviesti 
paātrināti, būtu jāparedz šo izmaiņu 
piemērošana.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Prudenciālās uzraudzības režīms 
attiecībā uz noteiktiem programmatūras 
aktīviem ir grozīts ar Regulu (ES) 
2019/876, lai turpinātu atbalstīt pāreju uz 
digitalizētāku banku nozari. Ņemot vērā 
to, ka Covid-19 pandēmijas novēršanai 
ieviesto publisko pasākumu ietekmē 
digitālie pakalpojumi tiek ieviesti 
paātrināti, būtu jāparedz šo izmaiņu 
piemērošana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai ārkārtas atbalsta pasākumi, kas 
pieņemti, lai atvieglotu Covid-19 
pandēmijas ietekmi, būtu pilnībā efektīvi 
nolūkā saglabāt lielāku noturību banku 
nozarē un sniegt stimulu iestādēm turpināt 
aizdevumu izsniegšanu, ir nepieciešams, 
lai šo pasākumu atvieglojošā ietekme tiktu 
nekavējoties atspoguļota tajā, kā tiek 
noteiktas regulējošām prasībām atbilstoša 
kapitāla prasības. Ņemot vērā to, ka 
minētie pielāgojumi prudenciālajā 
regulējumā ir steidzami, šai regulai būtu 
jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

(18) Lai ārkārtas atbalsta pasākumi, kas 
pieņemti, lai atvieglotu Covid-19 
pandēmijas ietekmi, būtu pilnībā efektīvi 
nolūkā saglabāt lielāku noturību banku 
nozarē un sniegt stimulu iestādēm turpināt 
aizdevumu izsniegšanu, ir nepieciešams, 
lai šo pasākumu atvieglojošā ietekme tiktu 
nekavējoties atspoguļota tajā, kā tiek 
noteiktas regulējošām prasībām atbilstoša 
kapitāla prasības. Šādu glābšanas 
pasākumu ietekme būtu skaidri jāņem 
vērā saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES 
97. pantā minētās uzraudzības pārbaudes 
un novērtēšanas procesu. Turklāt, lai 
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Vēstnesī. īstenotu kapitāla saglabāšanas 
pasākumus, kompetentajām iestādēm 
vajadzētu būt pilnvarotām piemērot 
mainīgā atalgojuma, diskrecionāro 
pensiju pabalstu, akciju atpirkšanas 
operāciju un dividenžu izmaksāšanas vai 
procentu maksājumu — ko kredītiestādes 
veic akcionāriem, dalībniekiem vai pirmā 
līmeņa papildu kapitāla instrumentu 
turētājiem — pagaidu apturēšanu, ja šāds 
aizliegums netiek uzskatīts par iestādes 
saistību neizpildes gadījumu un ja 
Komisija īstenošanas aktā konstatē, ka 
vienotais tirgus saskaras ar nopietniem 
ekonomiskiem traucējumiem. Šādos 
apstākļos kompetentajām iestādēm būtu 
jāpieprasa kredītiestādēm trīs mēnešu 
laikā iesniegt rīcības plānu, kurā izklāstīti 
iekšējie pasākumi iestādes stabilas 
darbības atjaunošanai. Rīcības plānā būtu 
jāparedz ceļvedis un stratēģija tam, kā 
atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām 
saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un 
Regulu (ES) Nr. 575/2013, un būtu 
jānosaka tā īstenošanas termiņš. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāizskata 
un jāapstiprina šādi rīcības plāni. Ņemot 
vērā to, ka minētie pielāgojumi 
prudenciālajā regulējumā ir steidzami, šai 
regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 42
José Gusmão

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai ārkārtas atbalsta pasākumi, kas 
pieņemti, lai atvieglotu Covid-19 
pandēmijas ietekmi, būtu pilnībā efektīvi 
nolūkā saglabāt lielāku noturību banku 

(18) Lai ārkārtas atbalsta pasākumi, kas 
pieņemti, lai atvieglotu Covid-19 
pandēmijas ietekmi, būtu pilnībā efektīvi 
nolūkā saglabāt lielāku noturību banku 
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nozarē un sniegt stimulu iestādēm turpināt 
aizdevumu izsniegšanu, ir nepieciešams, 
lai šo pasākumu atvieglojošā ietekme tiktu 
nekavējoties atspoguļota tajā, kā tiek 
noteiktas regulējošām prasībām atbilstoša 
kapitāla prasības. Ņemot vērā to, ka 
minētie pielāgojumi prudenciālajā 
regulējumā ir steidzami, šai regulai būtu 
jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

nozarē un sniegt stimulu iestādēm turpināt 
aizdevumu izsniegšanu, ir nepieciešams, 
lai šo pasākumu atvieglojošā ietekme tiktu 
nekavējoties atspoguļota tajā, kā tiek 
noteiktas regulējošām prasībām atbilstoša 
kapitāla prasības. Tomēr iestādēm, kas 
gūst labumu no jebkādiem glābšanas un 
kapitāla saglabāšanas pasākumiem, 
nevajadzētu būt atļautam veikt nekādu 
peļņas sadali akcionāriem (dividendes, 
atpirkšana, AT1 kuponi) un 
diskrecionārus maksājumus darbiniekiem 
(prēmijas). Ņemot vērā to, ka minētie 
pielāgojumi prudenciālajā regulējumā ir 
steidzami, šai regulai būtu jāstājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tās publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
2. pants – 1.a līdz 1.e punktam (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 2. pantu groza šādi:
a) iekļauj šādu 1.a līdz 1.e punktu:
1.a Neskarot Direktīvā 2013/36/ES 
izklāstītās pilnvaras un procedūras, 
kompetentās iestādes ir pilnvarotas 
piemērot mainīgā atalgojuma vai 
diskrecionāro pensiju pabalstu, akciju 
atpirkšanas operāciju un dividenžu 
izmaksāšanas vai procentu maksājumu — 
ko kredītiestādes veic akcionāriem, 
dalībniekiem vai pirmā līmeņa papildu 
kapitāla instrumentu turētājiem — 
pagaidu apturēšanu, ja šāds aizliegums 
netiek uzskatīts par iestādes saistību 
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neizpildes gadījumu.
1.b Ja iestāde ievēro apvienoto 
rezervju prasību, tai nepiemēro 1.a punktā 
minēto apturēšanu, ciktāl pirmā līmeņa 
pamata kapitāls netiek samazināts līdz 
līmenim, kad vairs netiek ievērota 
apvienoto rezervju prasība.
1.c Šādas pagaidu apturēšanas 
pilnvaras kredītiestādēm piemēro ikreiz, 
kad Komisija ar īstenošanas aktu nosaka, 
ka vienotais tirgus saskaras ar nopietniem 
ekonomiskiem traucējumiem. Komisija 
arī nosaka to, ka vienotais tirgus saskaras 
ar nopietniem ekonomiskiem 
traucējumiem ikreiz, kad Padome saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 18. pantu 
ir pieņēmusi lēmumu, ar ko nosaka 
ārkārtas situāciju, kura var nopietni 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai visas finanšu 
sistēmas stabilitāti Savienībā. Īstenošanas 
aktā norāda šādas pagaidu apturēšanas 
ilgumu, kas nepārsniedz 12 mēnešus, ja 
vien nopietnie ekonomiskie traucējumi 
nav ilgāki par 12 mēnešiem — šādā 
gadījumā Komisija pagarina pagaidu 
apturēšanas ilgumu.
1.d Komisija rīkojas, pamatojoties uz 
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas sniegtu 
oficiālu atzinumu, kurā norādīts, ka 
Savienības finanšu tirgi saskaras ar 
sistēmisku risku un ka tāpēc ir pamatoti 
īstenot šajā pantā minētos ārkārtas 
pasākumus. Pirms 1.b punktā minētā 
īstenošanas akta pieņemšanas Komisija 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi. 
Ikreiz, kad Komisija nosaka, ka vienotais 
tirgus saskaras ar nopietniem 
ekonomiskiem traucējumiem, 
kompetentās iestādes pieprasa attiecīgajai 
kredītiestādei trīs mēnešu laikā iesniegt 
rīcības plānu, kurā izklāstīti iekšējie 
pasākumi un izraisītājnotikumi iestādes 
stabilitātes atjaunošanai saskaņā ar 
Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 
noteikumiem. Rīcības plāns paredz arī 
ceļvedi un stratēģiju tam, kā atjaunot 
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atbilstību uzraudzības prasībām saskaņā 
ar Direktīvu 2013/36/ES un šo regulu, un 
nosaka tā īstenošanas termiņu. 
Kompetentās iestādes izskata un 
apstiprina šādus rīcības plānus.
1.e Komisijai saskaņā ar 464. panta 
2. punktā minēto procedūru tiek piešķirtas 
pilnvaras pieņemt 1.c punktā minēto 
īstenošanas aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
36. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 36. pantā pēc pirmās daļas 
iekļauj šādu daļu: 
“EBI dara visu iespējamo, lai šajā 
termiņā veiktu uzticēto uzdevumu, un 
jebkādu kavēšanos pamato Eiropas 
Parlamentam. EBI nodrošina, ka 
regulatīvo tehnisko standartu projektā 
paredzētā kalibrēšana un metodikas 
neapdraud šā panta 1. punktā noteiktā 
mērķa sasniegšanu attiecībā uz saprātīgas 
pakāpes atbrīvojumu no prudenciāli 
vērtētu programmatūras aktīvu 
atskaitījumiem.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek prasīta lielāka steidzamība un pārredzamība attiecībā uz regulatīvo 
tehnisko standartu (RTS) projektu sagatavošanu, ko paredz KPR II. Mērķis ir nodrošināt, ka 
šī svarīgā uzdevuma izpilde netiek nepamatoti kavēta. Grozījuma mērķis ir arī izvairīties no 
tā, ka RTS projekta konservatīva kalibrēšana tehniskā līmenī apdraud politisko vienošanos un 
KPR II grozīšanas mērķi.
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Grozījums Nr. 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
47.c pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 47.c pantā iekļauj šādu 
punktu:
“3.a Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, 
gadījumos, kad riska darījums ir 
klasificēts kā ienākumus nenesošs līdz 
2021. gada pēdējai dienai, piemērojamos 
koeficientus piemēro, norādītajai dienai 
pieskaitot 24 mēnešus.”;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
47.c pants – 3.a punkts (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 47.c pantā iekļauj šādu 
punktu:
“3.a Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, 
gadījumos, kad riska darījums ir 
klasificēts kā ienākumus nenesošs līdz 
2023. gada pēdējai dienai, piemērojamos 
koeficientus piemēro, norādītajai dienai 
pieskaitot 24 mēnešus.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
47.c pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 47.c pantā iekļauj šādu 
punktu:
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ienākumus 
nenesoša riska darījuma daļai, ko garantē 
201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minēts atbilstošs 
aizsardzības devējs, piemēro arī šādus 
koeficientus:
a) 0 — ienākumus nenesoša riska 
darījuma nodrošinātajai daļai no viena 
līdz septiņiem gadiem pēc šā riska 
darījuma klasificēšanas par ienākumus 
nenesošu; un
b) 1 — ienākumus nenesoša riska 
darījuma nodrošinātajai daļai, sākot ar 
pirmo dienu astotajā gadā pēc šā riska 
darījuma klasificēšanas par ienākumus 
nenesošu.”;

Or. en

Pamatojums

Mēs iekļaujam šo noteikumu KPR pastāvīgajos noteikumos, jo pretējā gadījumā KPR 
joprojām būs nekonsekventa. Loģiskais pamats (7. apsvērums) šāda labvēlīga režīma 
paplašināšanai, piemērojot to garantijām, kas saistītas ar Covid-19, attiecas arī uz citām 
garantijām, ko sniedz tie paši atbilstošie aizsardzības devēji. Turklāt, ņemot vērā to, ka 
eksporta kredīta aģentūras izdod garantijas valstu valdību vārdā, valstu valdību tieši 
izdotajām garantijām būtu piemērojams tāds pats režīms.

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 575/2013
114. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 114. panta 6. punktu 
svītro;

Or. en

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums, kas saistīts ar to pastāvošo pārejas pasākumu pagarināšanu Covid-19 
pandēmijas dēļ, kuri attiecas uz režīmu, ko piemēro citas dalībvalsts iekšzemes valūtā 
denominētiem un finansētiem riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām.

Grozījums Nr. 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
114. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 114. panta 6. punktu 
aizstāj ar šādu:

“6. Riska darījumiem, kas minēti 495. 
panta 2. punktā:

“6. Riska darījumiem, kas minēti 
495. panta 2. punktā:

a) 2018. gadā aprēķinātās riska darījumu 
riska svērtās vērtības ir 20 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

a) 2023. gadā aprēķinātās riska darījumu 
riska svērtās vērtības ir 20 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

b) 2019. gadā aprēķinātās riska darījumu 
riska svērtās vērtības ir 50 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

b) 2024. gadā aprēķinātās riska darījumu 
riska svērtās vērtības ir 50 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

c) 2020. gadā un pēc tam aprēķinātās riska 
darījumu riska svērtās vērtības ir 100 % no 
riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

c) 2025. gadā un pēc tam aprēķinātās riska 
darījumu riska svērtās vērtības ir 100 % no 
riska pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirtas saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

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

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir no jauna noteikt pārejas periodus, kas sākotnēji bija noteikti attiecībā 
uz citas dalībvalsts valūtā denominētiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām gan attiecībā uz šiem riska darījumiem piešķirtajām riska pakāpēm, gan 
uz noteikumu par lieliem riska darījumiem piemērošanu.

Grozījums Nr. 50
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts a (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
150. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1a) regulas 150. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“(ii) riska darījumiem ar centrālo valdību 
un centrālo banku saskaņā ar 114. panta 2. 
vai 4. punktu vai 495. panta 2. punktu ir 
piešķirta 0 % riska pakāpe;”;

“(ii) riska darījumiem ar centrālo valdību 
un centrālo banku saskaņā ar 114. panta 
2. vai 4. punktu ir piešķirta 0 % riska 
pakāpe;”;

Or. en

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

Pamatojums

Tehnisks pielāgojums, kas saistīts ar to pastāvošo pārejas pasākumu pagarināšanu Covid-19 
pandēmijas dēļ, kuri attiecas uz režīmu, ko piemēro citas dalībvalsts iekšzemes valūtā 
denominētiem un finansētiem riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām.

Grozījums Nr. 51
Caroline Nagtegaal
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 575/2013
366. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 366. panta 4. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Īpaši ārkārtas apstākļos kompetentās 
iestādes var neņemt vērā pārsniegumus 
gan hipotētisku, gan faktisku izmaiņu 
gadījumā, ja šos pārsniegumus nav 
izraisījuši trūkumi iekšējā modelī un ja tie 
ir notikuši laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 
3. punktā minēto saskaitāmo 
aprēķināšanā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
366. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 366. panta 4. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var neņemt vērā pārsniegumus, 
kurus nav izraisījuši trūkumi iekšējā 
modelī un kuri ir notikuši 366. panta 
3. punktā noteiktā saskaitāmā 
aprēķināšanā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Othmar Karas, Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
366. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 366. panta 4. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var neņemt vērā pārsniegumus, 
kurus nav radījuši trūkumi iekšējā modelī 
un kuri ir notikuši laikposmā no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim šā panta 3. punktā 
noteiktā saskaitāmā aprēķināšanā.”;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pēdējā laikā vērojamo augsto svārstīguma līmeni finanšu tirgos, ir paaugstinājies 
kvantitatīvais tirgus riska multiplikators, kas var notikt gadījumos, kad tirgus svārstīgums ir 
pārsniedzis ar bankas iekšējā modeļa palīdzību prognozēto līmeni. BCBS paredz juridisku 
iespēju izlīdzināt šādus vienreizējus gadījumus, taču mūsu tiesiskajā regulējumā šāds 
noteikums nav pilnībā pieejams. Tādēļ saskaņā ar ECB 2020. gada 20. maija atzinumu ir 
pamatoti noteikt ierobežotu manevrēšanas iespēju kompetentajām iestādēm, lai neņemtu vērā 
pārsniegumus. Šis grozījums būtu jāskata kopā ar autora grozījumu, kas izdarīts 
8.a apsvērumā.

Grozījums Nr. 54
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
366. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 366. panta 4. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Atsevišķos gadījumos kompetentās 
iestādes var neņemt vērā pārsniegumus, 
kurus nav izraisījuši trūkumi iekšējā 
modelī un kuri ir notikuši 366. panta 



AM\1206024LV.docx 29/74 PE652.494v01-00

LV

3. punktā noteiktā saskaitāmā 
aprēķināšanā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) 429.a pantu, kas grozīts ar Regulu 
(ES) 2019/876, groza šādi:

svītrots

a) panta 1. punktā n) apakšpunkta 
ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
“(n) šādus riska darījumus iestādes 
centrālajā bankā, kam piemēro 5. un 
6. punktā izklāstītos nosacījumus:”;
b) panta 7. punktā “EMLR” un “CB” 
definīcijas aizstāj ar šādām:
“EMLR = iestādes kopējās riska darījumu 
vērtības mērs, kā definēts 429. panta 
4. punktā, tostarp riska darījumi, kas 
izslēgti saskaņā ar šā panta 1. punkta 
n) apakšpunktu, šā panta 5. punkta 
a) apakšpunktā minētās publiskās 
paziņošanas dienā; un
CB = kopējā vērtība iestādes riska 
darījumiem ar tās centrālo banku, kurus 
var izslēgt saskaņā ar šā panta 1. punkta 
n) apakšpunktu, šā panta 5. punkta 
a) apakšpunktā minētās publiskās 
paziņošanas dienā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Fabio Massimo Castaldo



PE652.494v01-00 30/74 AM\1206024LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants – 1. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 1. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
“(pa) ES ekonomiskās un monetārās 
savienības centrālo valdību vērtspapīri un 
centrālo banku riska darījumi. Tas būs 
spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam, ņemot 
vērā krīzes sekas un kamēr nav pieņemts 
galīgais lēmums.”;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 5. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:
"(ba) iestādes kompetentā iestāde pēc 
apspriešanās ar attiecīgo centrālo banku 
ir noteikusi dienu, kurā sākušies ārkārtas 
apstākļi, un šo dienu publiski paziņojusi. 
Šo dienu nosaka ceturkšņa beigās;”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar citiem autora grozījumiem attiecībā uz atsevišķu riska darījumu 
ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no sviras rādītāja aprēķināšanas, ņemot vērā 
Covid-19. Tā kā bankas līdz 2021. gada 28. jūnijam — kad būs jāsāk piemērot “galīgo” 
rīcības brīvību izslēgt centrālās bankas rezerves —, ļoti iespējams, būs uzkrājušas 
ievērojamas centrālās bankas rezerves, ar šo grozījumu būtu jānovērš prasītā sviras rādītāja 
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būtiska augšupēja pārkalibrēšana, kompensācijas mehānisma aprēķināšanai nepieciešamo 
atsauces datumu pārceļot uz dienu, kad sākās ārkārtas apstākļi.

Grozījums Nr. 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EMLR = iestādes kopējās riska darījumu 
vērtības mērs, kā definēts 429. panta 4. 
punktā, tostarp riska darījumi, kas izslēgti 
saskaņā ar šā panta 1. punkta n) 
apakšpunktu, šā panta 5. punkta a) 
apakšpunktā minētās publiskās 
paziņošanas dienā; un

EMLR = iestādes kopējās riska darījumu 
vērtības mērs, kā definēts 429. panta 
4. punktā, tostarp riska darījumi, kas 
izslēgti saskaņā ar šā panta 1. punkta 
n) apakšpunktu, šā panta 5. punkta 
c) apakšpunktā minētajā dienā; un

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar citiem autora grozījumiem attiecībā uz atsevišķu riska darījumu 
ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no sviras rādītāja aprēķināšanas, ņemot vērā 
Covid-19. Tā kā bankas līdz 2021. gada 28. jūnijam — kad būs kļuvusi piemērojama 
“galīgā” rīcības brīvība izslēgt centrālās bankas rezerves —, ļoti iespējams, būs uzkrājušas 
ievērojamas centrālās bankas rezerves, ar šo grozījumu būtu jānovērš prasītā sviras rādītāja 
būtiska augšupēja pārkalibrēšana, kompensācijas mehānisma aprēķināšanai nepieciešamo 
atsauces datumu pārceļot uz dienu, kad sākās ārkārtas apstākļi.

Grozījums Nr. 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CB = kopējā vērtība iestādes riska 
darījumiem ar tās centrālo banku, kurus var 

CB = vidējā vērtība tiem iestādes riska 
darījumiem ar tās centrālo banku, kurus var 
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izslēgt saskaņā ar šā panta 1. punkta n) 
apakšpunktu, šā panta 5. punkta a) 
apakšpunktā minētās publiskās 
paziņošanas dienā.”;

izslēgt saskaņā ar šā panta 1. punkta 
n) apakšpunktu; šo vērtību aprēķina par 
pilnu centrālās bankas rezervju prasību 
izpildes periodu tieši pirms 5. punkta 
a) apakšpunktā minētās dienas.”;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums jāskata kopā ar citiem autora grozījumiem attiecībā uz atsevišķu riska darījumu 
ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanu no sviras rādītāja aprēķināšanas, ņemot vērā 
Covid-19. Tā kā bankas līdz 2021. gada 28. jūnijam — kad būs kļuvusi piemērojama 
“galīgā” rīcības brīvība izslēgt centrālās bankas rezerves —, ļoti iespējams, būs uzkrājušas 
ievērojamas centrālās bankas rezerves, ar šo grozījumu būtu jānovērš prasītā sviras rādītāja 
būtiska augšupēja pārkalibrēšana, kompensācijas mehānisma aprēķināšanai nepieciešamo 
atsauces datumu pārceļot uz dienu, kad sākās ārkārtas apstākļi.

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
450.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) iekļauj šādu pantu:
" 450.a pants
Lai uzlabotu finanšu sektora noturību un 
stiprinātu tā spēju izsniegt aizdevumus 
reālajai ekonomikai pašreizējā krīzes 
situācijā, kredītiestādes līdz 2021. gada 
oktobrim aptur jebkāda veida peļņas 
sadali. Līdz šim datumam kredītiestādes 
aptur arī akciju atpirkšanu un pārmērīgus 
prēmijas maksājumus.
Šo punktu piemēro iestādēm, kas 
definētas Regulas (ES) Nr. 468/2014 
(ECB/2014/17) 2. panta 7., 16., 22. un 
23. punktā.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
467.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) iekļauj šādu pantu:
“467.a pants
Prudenciālais filtrs
1. Atkāpjoties no 35. panta un līdz šā 
panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām iestādes savā pirmā līmeņa 
pamata kapitālā var iekļaut summu “A”, 
kas aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
A=(a) x f, kur
(a) ir nerealizēto zaudējumu poztīvā vai 
negatīvā summa no 2019. gada 
31. decembra, kas uzskaitīta bilances 
postenī “Parāda instrumentu, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot citus apvienotos ienākumus, 
patiesās vērtības izmaiņas” un kas atbilst 
riska darījumiem ar centrālajām 
valdībām, izņemot riska darījumus, 
kuriem ir samazināta kredītvērtība — kas 
definēti pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
A papildinājumā —, katrā pārskata 
sniegšanas dienā.
2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto 
summu “A”, iestādes piemēro šādus 
koeficientus “f”:
a) 1 — laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
b) 1 — laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
c) 0,75 — laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
d) 0,50 — laikposmā no 2023. gada 
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1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
e) 0,25 — laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
3. Iestāde nolemj, vai piemērot šajā 
pantā izklāstīto kārtību pārejas periodā, 
un par savu lēmumu līdz [datums vēl 
jāapstiprina] informē kompetento iestādi. 
Ja iestāde no kompetentās iestādes ir 
saņēmusi iepriekšēju atļauju, tā pārejas 
periodā var vienu reizi mainīt savu 
sākotnējo lēmumu.”;

Or. en

Pamatojums

Dažādas iestādes atzīst ārkārtīgi augsto svārstīguma līmeni finanšu tirgos.  Svārstīgums 
izraisa valsts parāda ienesīguma palielināšanos, kas rada nerealizētus zaudējumus no banku 
riska darījumiem. KPR paredz, ka nerealizētā peļņa/ nerealizētie zaudējumi ir jākompensē no 
pirmā līmeņa pamata kapitāla. Šī procikliskā ietekme apdraud ekonomikas kreditēšanu. Lai 
nepieļautu šo problēmu, tiek ieviests pārredzams ar Covid saistīts pagaidu prudenciālais 
filtrs. Šāds filtrs tika izmantots pēdējās finanšu krīzes laikā.

Grozījums Nr. 62
Raffaele Fitto

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
467.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) iekļauj šādu pantu:
“467.a pants
1. Atkāpjoties no 35. panta un līdz šā 
panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām iestādes savā pirmā līmeņa 
pamata kapitālā var iekļaut summu “A”, 
kas aprēķināta saskaņā ar šādu formulu: 
A= (a) x f,
kur:
(a) ir neto nerealizēto zaudējumu 
pieaugums no 2019. gada 31. decembra, 
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kas uzskaitīts bilances postenī “Parāda 
instrumentu, kas novērtēti pēc to patiesās 
vērtības, izmantojot citus apvienotos 
ienākumus, patiesās vērtības izmaiņas”.
2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto 
summu “A”, iestādes piemēro šādus 
koeficientus “f”:
a) 1 — laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
b) 1 — laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
c) 0,75 — laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
d) 0,50 — laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
e) 0,25 — laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
3. Iestāde nolemj, vai piemērot šajā 
pantā izklāstīto kārtību pārejas periodā, 
un par savu lēmumu līdz 2020. gada 
.......... informē kompetento iestādi. Ja 
iestāde no kompetentās iestādes ir 
saņēmusi iepriekšēju atļauju, tā pārejas 
periodā var vienu reizi mainīt savu 
sākotnējo lēmumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 63
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
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pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk.;

pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk. Iestādes var 
aizstāt iepriekš minēto atsauces datumu ar 
2018. gada 1. janvāri, ja paredzamo 
kredītzaudējumu summa šajā dienā ir 
mazāka;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pašreizējais dinamiskais komponents tiek aizstāts ar jaunu dinamisko 
komponentu laikposmam no 2020. gada līdz 2024. gadam. Tomēr Komisija likvidē iespēju 
bankām, kurām 2018. un 2019. gadā bija pozitīvs dinamiskais komponents, pievienot atpakaļ 
daļu no uzkrājumu palielinājuma, un tam var būt negatīva ietekme. Tas ir pretrunā minētā 
priekšlikuma loģikai, jo dažas iestādes tiktu nostādītas sliktākā situācijā nekā tad, ja tiktu 
saglabāts pašreizējais pārejas periods. Ar šo grozījumu problēma tiek atrisināta, ļaujot 
kredītiestādēm izvēlēties atsauces datumu.

Grozījums Nr. 64
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
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kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk.

kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, — kas par tādiem klasificēti 
pirms 2020. gada 1. janvāra —, kā 
definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
A papildinājumā, 2020. gada 1. janvārī vai 
9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – 
atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

Or. en

Grozījums Nr. 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iestādes summu, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu 
paredzamo kredītzaudējumu summu, kas 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summu visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita 
summu, ko veido saistīto paredzamo 
zaudējumu summas tiem pašiem riska 
darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar 
158. panta 5., 6. un 10. punktu. Ja aprēķina 
rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, 
iestāde šā panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētās summas vērtību nosaka kā vienādu 
ar nulli.

c) iestādes summu, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā panta 3. punkta 
b) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu 
paredzamo kredītzaudējumu summu, kas 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summu visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita 
summu, ko veido saistīto paredzamo 
zaudējumu summas tiem pašiem riska 
darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar 
158. panta 5., 6. un 10. punktu. Iestādes 
var aizstāt iepriekš minēto atsauces 
datumu ar 2018. gada 1. janvāri, ja 
paredzamo kredītzaudējumu summa šajā 
dienā ir mazāka. Ja aprēķina rezultātā tiek 
iegūts negatīvs skaitlis, iestāde šā panta 
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3. punkta b) apakšpunktā minētās summas 
vērtību nosaka kā vienādu ar nulli.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pašreizējais dinamiskais komponents tiek aizstāts ar jaunu dinamisko 
komponentu laikposmam no 2020. gada līdz 2024. gadam. Tomēr Komisija likvidē iespēju 
bankām, kurām 2018. un 2019. gadā bija pozitīvs dinamiskais komponents, pievienot atpakaļ 
daļu no uzkrājumu palielinājuma, un tam var būt negatīva ietekme. Tas ir pretrunā minētā 
priekšlikuma loģikai, jo dažas iestādes tiktu nostādītas sliktākā situācijā nekā tad, ja tiktu 
saglabāts pašreizējais pārejas periods. Ar šo grozījumu problēma tiek atrisināta, ļaujot 
kredītiestādēm izvēlēties atsauces datumu.

Grozījums Nr. 66
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 0,7 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

a) 0,85 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 0,7 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

a) 1 laikposmā no 2018. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 68
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 0,5 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

b) 0,70 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 0,5 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

b) 0,85 laikposmā no 2019. gada 
1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.
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Grozījums Nr. 70
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 0,25 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

c) 0,50 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 0,25 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

c) 0,85 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 72
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
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Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 0 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim;

d) 0,25 laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) 0 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim;

d) 0,85 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) 0,7 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) 0,5 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) 0,25 laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā no jauna tiek noteikts tikai dinamiskais komponents. Mēs uzskatām, 
ka no jauna būtu jānosaka arī statiskais komponents, lai izvairītos no nevēlamas procikliskas 
ietekmes uz kapitālu, jo tā negatīvi iedarbotos uz aizdošanu reālajai ekonomikai. Šis 
pasākums nepārprotami atbilst “Bāzeles” prasībām. BCBS 2020. gada 3. aprīlī publicēja 
“Pasākumus, lai atspoguļotu Covid-19 ietekmi”, atļaujot šādu noteikšanu no jauna.

Grozījums Nr. 77
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

a) 0,9 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 1 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

b) 0,9 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – f apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) punktā iekļauj šādu daļu: svītrots
“Pārrēķinot šajā regulā un Direktīvā 
2013/36/ES noteiktās prasības pirmās 
daļas vajadzībām, 1. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktā minētajai summai ABSA 
piešķir 100 % riska pakāpi.”;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) pievieno šādu punktu:
“9.a Komisija 24 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas sagatavo ziņojumu, 
kurā vispusīgi izvērtēti 473.a panta 
noteikumi, un attiecīgā gadījumā iesniedz 
tiesību aktu priekšlikumus, lai izveidotu 
pārredzamu un pretciklisku satvaru 
paredzamo kredītzaudējumu atzīšanai.”;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) iekļauj šādu pantu:
"473.aa pants
1. Atkāpjoties no 35. panta un līdz šā 
panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām iestādes savā pirmā līmeņa 
pamata kapitālā var iekļaut summu “A”, 
kas aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
A= (a) x f,
kur:
(a) ir neto nerealizēto zaudējumu 
pieaugums no 2019. gada 31. decembra, 
kas uzskaitīts bilances postenī “Parāda 
instrumentu, kas novērtēti pēc to patiesās 
vērtības, izmantojot citus apvienotos 
ienākumus, patiesās vērtības izmaiņas”.
2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto 
summu “A”, iestāde piemēro šādus 
koeficientus “f”:
a) 1 — laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
b) 1 — laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
c) 0,75 — laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
d) 0,50 — laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
e) 0,25 — laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
3. Iestāde nolemj, vai piemērot šajā pantā 
izklāstīto kārtību pārejas periodā, un par 
savu lēmumu līdz 2020. gada .......... 
informē kompetento iestādi. Ja iestāde no 
kompetentās iestādes ir saņēmusi 
iepriekšēju atļauju, tā pārejas periodā var 
vienu reizi mainīt savu sākotnējo 
lēmumu.”;
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) iekļauj šādu pantu:
“473.aa pants
1. Atkāpjoties no 35. panta un līdz šā 
panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām iestādes savā pirmā līmeņa 
pamata kapitālā var iekļaut summu “A”, 
kas aprēķināta saskaņā ar šādu formulu: 
A= (a) x f, kur:
(a) ir neto nerealizēto zaudējumu 
pieaugums no 2019. gada 31. decembra, 
kas uzskaitīts bilances postenī “Parāda 
instrumentu, kas novērtēti pēc to patiesās 
vērtības, izmantojot citus apvienotos 
ienākumus, patiesās vērtības izmaiņas”.
2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto 
summu “A”, iestāde piemēro šādus 
koeficientus “f”:
a) 1 — laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
b) 1 — laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
c) 0,75 — laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
d) 0,50 — laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
e) 0,25 — laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
3. Iestāde nolemj, vai piemērot šajā 
pantā izklāstīto kārtību pārejas periodā, 
un par savu lēmumu līdz 2020. gada 
.......... informē kompetento iestādi. Ja 
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iestāde no kompetentās iestādes ir 
saņēmusi iepriekšēju atļauju, tā pārejas 
periodā var vienu reizi mainīt savu 
sākotnējo lēmumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
493. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) regulas 493. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu:

4. Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 
iestādēm uzņemties jebkādus šā panta 
5. punktā paredzētos riska darījumus, kas 
atbilst šā panta 6. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, nepārsniedzot šādus limitus:

“4. Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 
iestādēm uzņemties jebkādus šā panta 
5. punktā paredzētos riska darījumus, kas 
atbilst šā panta 6. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem, nepārsniedzot šādus limitus:

a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2018. gada 31. decembrim;

a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2023. gada 31. decembrim;

b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2019. gada 31. decembrim;

b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2024. gada 31. decembrim;

c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2020. gada 31. decembrim;

c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā 
minētos limitus piemēro riska darījumu 
vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā 
kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 
399.–403. pantu.

Pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā 
minētos limitus piemēro riska darījumu 
vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā 
kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 
399.–403. pantu.”;

Or. en

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

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir no jauna ieviest pārejas periodus, kas sākotnēji bija noteikti attiecībā 
uz citas dalībvalsts valūtā denominētiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un 
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centrālajām bankām, gan attiecībā uz šiem riska darījumiem piešķirtajām riska pakāpēm, gan 
uz noteikumu par lieliem riska darījumiem piemērošanu.

Grozījums Nr. 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
495. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) regulas 495. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Aprēķinot riska darījumu riska 
svērtās vērtības 114. panta 4. punkta 
vajadzībām, riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām vai 
centrālajām bankām, kas denominēti vai 
finansēti jebkuras dalībvalsts vietējā valūtā, 
līdz 2017. gada 31. decembrim piešķir to 
pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta 
šādiem riska darījumiem, kas denominēti 
un finansēti to vietējā valūtā.

“2. Aprēķinot riska darījumu riska 
svērtās vērtības 114. panta 4. punkta 
vajadzībām, riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām vai 
centrālajām bankām, kas denominēti vai 
finansēti jebkuras dalībvalsts vietējā valūtā, 
līdz 2022. gada 31. decembrim piešķir to 
pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta 
šādiem riska darījumiem, kas denominēti 
un finansēti to vietējā valūtā.”;

Or. en

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

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir no jauna ieviest pārejas periodus, kas sākotnēji bija noteikti attiecībā 
uz citas dalībvalsts valūtā denominētiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām, gan attiecībā uz šiem riska darījumiem piešķirtajām riska pakāpēm, gan 
uz noteikumu par lieliem riska darījumiem piemērošanu.

Grozījums Nr. 85
Caroline Nagtegaal
grupas "Renew" vārdā
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 575/2013
495. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) regulas 495. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Aprēķinot riska darījumu riska 
svērtās vērtības 114. panta 4. punkta 
vajadzībām, riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām vai 
centrālajām bankām, kas denominēti vai 
finansēti jebkuras dalībvalsts vietējā valūtā, 
līdz 2017. gada 31. decembrim piešķir to 
pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta 
šādiem riska darījumiem, kas denominēti 
un finansēti to vietējā valūtā.

“2. Aprēķinot riska darījumu riska 
svērtās vērtības 114. panta 4. punkta 
vajadzībām, riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām vai 
centrālajām bankām, kas denominēti vai 
finansēti jebkuras dalībvalsts vietējā valūtā, 
līdz 2022. gada 31. decembrim piešķir to 
pašu riska pakāpi, kas tiktu piešķirta 
šādiem riska darījumiem, kas denominēti 
un finansēti to vietējā valūtā.”;

Or. en

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

Grozījums Nr. 86
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļauj šādu pantu: svītrots
“500.a pants
Ar Covid-19 pandēmiju saistīto publisko 
garantiju pagaidu režīms
Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
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atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas 
laikā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļauj šādu pantu: svītrots
“500.a pants
Ar Covid-19 pandēmiju saistīto publisko 
garantiju pagaidu režīms
Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas 
laikā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Caroline Nagtegaal
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) iekļauj šādu pantu: svītrots
“500.a pants
Ar Covid-19 pandēmiju saistīto publisko 
garantiju pagaidu režīms
Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas 
laikā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena 
+ 7 gadi] 47.c panta 4. punktā noteiktos 
koeficientus piemēro arī tai ienākumus 
nenesoša riska darījuma daļai, ko garantē 
201. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā 
minētais atbilstīgais pakalpojumu 
sniedzējs, ja attiecīgā gadījumā, ievērojot 

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena 
+ 7 gadi] 47.c panta 4. punktā noteiktos 
koeficientus piemēro arī tai ienākumus 
nenesoša riska darījuma daļai, ko garantē 
vai pretgarantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
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Savienības valsts atbalsta noteikumus, 
garantija vai pretgarantija tiek sniegta kā 
daļa no atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Minētajai atkāpei piemēro šādus papildu 
nosacījumus:
a) 201. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajiem atbilstošajiem 
publiskajiem aizsardzības devējiem 
piemēro tādu pašu režīmu kā riska 
darījumiem ar centrālo valdību, kuras 
jurisdikcijā tie atrodas, saskaņā ar 
115. panta 2. punktu, un tiem tiktu 
piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 
trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu;
b) 201. panta 1. punkta e) 
apakšpunktā minētajiem atbilstošajiem 
publiskajiem aizsardzības devējiem 
piemēro tādu pašu režīmu kā riska 
darījumiem ar centrālo valdību, kuras 
jurisdikcijā tie atrodas, saskaņā ar 
116. panta 4. punktu, un tiem tiktu 
piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar 
trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu;
c) 201. panta 1. punkta c) un 
d) apakšpunktā minētajiem atbilstošajiem 
garantijas devējiem tiktu piešķirta 0 % 
riska pakāpe saskaņā ar trešās daļas 
II sadaļas 2. nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka šā preferenciālā režīma vispārēja paplašināšana, to attiecinot uz jebkuru 
publisku garantiju, ko izsniedz jebkura publiskā sektora struktūra, varētu nebūt pamatota. Ir 
tādas ES jurisdikcijas, kurās reģionālās valdības un/vai īpaši specializētas publiskā sektora 
struktūras sniedz kredītaizsardzību un dažos gadījumos — kurās garantiju ir izsniegusi 
pašvaldība, lai atbalstītu eksporta finansēšanu. Tādēļ mēs ierosinām šo atkāpi piemērot tikai 
publiskiem garantijas devējiem, kas ir noturīgi un no kredītriska viedokļa tiek uzskatīti par 
līdzvērtīgiem to valsts centrālajai valdībai.

Grozījums Nr. 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, 
47.c panta 4. punktā noteiktos koeficientus 
piemēro arī tai ienākumus nenesoša riska 
darījuma daļai, ko garantē 201. panta 
1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētais 
atbilstīgais pakalpojumu sniedzējs, ja 
attiecīgā gadījumā, ievērojot Savienības 
valsts atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts attiecīgajā apsvērumā, šā konkrētā grozījuma mērķis ir atzīt, ka publiskām 
garantijām ir tāda pati riska mazināšanas ietekme kā eksporta kredīta aģentūru sniegtajām 
garantijām. Tādēļ, lai panāktu šīm garantijām piemēroto režīmu pilnīgu saskaņotību, šādu 
režīmu piemērošanā būtu jāizvairās no jebkādiem laika ierobežojumiem. Šā grozījuma 
darbības jomu jau ierobežo tā pēdējie teikumi, kas to padara par piemērojamu tikai tiem 
riska darījumiem, kuri garantēti saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Grozījums Nr. 91
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, 
47.c panta 4. punktā noteiktos koeficientus 
piemēro arī tai ienākumus nenesoša riska 
darījuma daļai, ko garantē 201. panta 
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ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētais 
atbilstīgais pakalpojumu sniedzējs, ja 
attiecīgā gadījumā, ievērojot Savienības 
valsts atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Raffaele Fitto

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, 
47.c panta 4. punktā noteiktos koeficientus 
piemēro arī tai ienākumus nenesoša riska 
darījuma daļai, ko garantē 201. panta 
1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētais 
atbilstīgais pakalpojumu sniedzējs, ja 
attiecīgā gadījumā, ievērojot Savienības 
valsts atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 114. panta 
2. punkta, attiecībā uz citas dalībvalsts 
iekšzemes valūtā denominētiem un 
finansētiem riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām:
a) līdz 2022. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
b) laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
c) laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
d) laikposmā no 2025. gada 
1. janvāra riska darījumu vērtībām 
piemērotā riska pakāpe ir 100 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Valdībām būs jāfinansē pasākumi, lai cīnītos pret Covid-19 uzliesmojuma sekām, emitējot 
valdības parādzīmes. Dalībvalstīm, kas neietilpst eurozonā, varētu nākties finansēt 
pasākumus, emitējot obligācijas, kas denominētas citas dalībvalsts valūtā un jo īpaši euro. 
Tādēļ mēs ierosinām pagarināt un no jauna ieviest pārejas pasākumus attiecībā uz citas 
dalībvalsts valūtā denominētiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām 
bankām gan attiecībā uz šiem riska darījumiem piešķirtajām riska pakāpēm, gan uz 
noteikumu par lieliem riska darījumiem piemērošanu.
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Grozījums Nr. 94
Caroline Nagtegaal
grupas “Renew” vārdā
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 114. panta 
2. punkta, attiecībā uz citas dalībvalsts 
iekšzemes valūtā denominētiem un 
finansētiem riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām:
a) līdz 2022. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
b) laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
c) laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
d) laikposmā no 2025. gada 
1. janvāra riska darījumu vērtībām 
piemērotā riska pakāpe ir 100 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 114. panta 
2. punkta, attiecībā uz citas dalībvalsts 
iekšzemes valūtā denominētiem un 
finansētiem riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām:
a) līdz 2022. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
b) laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
c) laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
d) laikposmā no 2025. gada 
1. janvāra riska darījumu vērtībām 
piemērotā riska pakāpe ir 100 % no riska 
pakāpes, kas šiem riska darījumiem 
piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 429. panta 
5. punkta b) apakšpunkta un pēc tam — 
kad šis pants kļūst piemērojams — no 
429.a panta līdz [šīs grozošās regulās 
spēkā stāšanās diena + 7 gadi] ienākumus 
nenesoša riska darījuma daļu, ko garantē 
201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minēts atbilstošs 
aizsardzības devējs — ja, ievērojot 
Savienības valsts atbalsta noteikumus, 
garantija vai pretgarantija tiek sniegta kā 
daļa no atbalsta pasākumiem, lai 
palīdzētu aizņēmējiem Covid-19 
pandēmijas laikā —, izslēdz no riska 
darījumu sviras rādītāja aprēķiniem.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Caroline Nagtegaal
grupas “Renew” vārdā
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta un 493. panta 4. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādēm 
uzņemties šā panta 1. punktā minētos 
riska darījumus, ievērojot šādas robežas:
a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2023. gada 
31. decembrim;
b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2024. gada 
31. decembrim;
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c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2025. gada 
31. decembrim.
Šā punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētās robežas piemēro 
riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ir 
ņemta vērā kredītriska mazināšanas 
ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta un 493. panta 4. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādēm 
uzņemties šā panta 1. punktā minētos 
riska darījumus, ievērojot šādas robežas:
a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2023. gada 
31. decembrim;
b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2024. gada 
31. decembrim;
c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2025. gada 
31. decembrim.
Šā punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētās robežas piemēro 
riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ir 
ņemta vērā kredītriska mazināšanas 
ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Valdībām būs jāfinansē pasākumi, lai cīnītos pret Covid-19 uzliesmojuma sekām, emitējot 
valdības parādzīmes. Dalībvalstīm, kas neietilpst eurozonā, varētu nākties finansēt 
pasākumus, emitējot obligācijas, kas denominētas citas dalībvalsts valūtā un jo īpaši euro. 
Tādēļ mēs ierosinām pagarināt un no jauna ieviest pārejas pasākumus attiecībā uz citas 
dalībvalsts valūtā denominētiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām 
bankām gan attiecībā uz šiem riska darījumiem piešķirtajām riska pakāpēm, gan uz 
noteikumu par lieliem riska darījumiem piemērošanu.

Grozījums Nr. 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta un 493. panta 4. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādēm 
uzņemties šā panta 1. punktā minētos 
riska darījumus, ievērojot šādas robežas:
a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2023. gada 
31. decembrim;
b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2024. gada 
31. decembrim;
c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2025. gada 
31. decembrim.
Šā punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētās robežas piemēro 
riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ir 
ņemta vērā kredītriska mazināšanas 
ietekme saskaņā ar 399. līdz 403. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Caroline Nagtegaal
grupas “Renew” vārdā
Dragoș Pîslaru

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 150. panta 
1. punkta d) apakšpunkta ii) punkta, pēc 
tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu 
iepriekšēja atļauja, un ievērojot 
150. pantā izklāstītos nosacījumus, 
iestādes standartizēto pieeju var piemērot 
arī riska darījumiem ar centrālajām 
valdībām un centrālajām bankām, kuriem 
piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar šā 
panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Caroline Nagtegaal
grupas “Renew” vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) iekļauj šādu pantu:
“500.b pants
Atsevišķu riska darījumu ar centrālajām 
bankām pagaidu izslēgšana no kopējās 
riska darījumu vērtības mēra, ņemot vērā 
Covid-19 pandēmiju
1. Atkāpjoties no 429. panta 
4. punkta, līdz 2021. gada 27. jūnijam 
iestāde, ievērojot 2. un 3. punktā 
izklāstītos nosacījumus, var izslēgt no tās 
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kopējās riska darījumu vērtības mēra 
šādus riska darījumus ar iestādes centrālo 
banku:
a) monētas un banknotes, kas ir 
likumīga valūta centrālās bankas 
jurisdikcijā;
b) aktīvi, kas ir prasījumi pret 
centrālo banku, tostarp centrālajā bankā 
turētās rezerves. Iestādes izslēgtā summa 
nepārsniedz 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā uzskaitīto riska darījumu 
vidējo summu iestādes centrālās bankas 
visnesenākajā pilnā rezervju prasību 
izpildes periodā.
2. Iestāde var izslēgt 1. punktā 
uzskaitītos riska darījumus, ja iestādes 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
attiecīgo centrālo banku ir noteikusi un 
publiski paziņojusi, ka pastāv ārkārtas 
apstākļi, kas attaisno šādu izslēgšanu, 
kuras mērķis ir atvieglot monetārās 
politikas īstenošanu.
3. Riska darījumi, kas izslēdzami 
saskaņā ar 1. punktu, atbilst abiem 
šādiem nosacījumiem:
a) tie ir denominēti tādā pašā valūtā 
kā iestādes pieņemtie noguldījumi;
b) to vidējais termiņš ievērojami 
nepārsniedz iestādes pieņemto 
noguldījumu vidējo termiņu.
4. Iestāde, kas no sava kopējās riska 
darījumu vērtības mēra izslēdz riska 
darījumus ar tās centrālo banku saskaņā 
ar 1. punktu, atklāj arī sviras rādītāju, 
kāds tai būtu, ja tā šos riska darījumus 
neizslēgtu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Othmar Karas, Markus Ferber, Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) iekļauj šādu pantu:
“500.b pants
Pagaidu režīms, ko piemēro ar Covid-19 
pandēmiju saistītam citas dalībvalsts 
valūtā emitētam valsts parādam
1. Atkāpjoties no 114. panta 
2. punkta, attiecībā uz citas dalībvalsts 
iekšzemes valūtā denominētiem un 
finansētiem riska darījumiem ar 
dalībvalstu centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām, kuri sastāv no 
aktīvu posteņiem, kas emitēti laikposmā 
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim:
a) līdz 2022. gada 31. decembrim 
riska darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
b) 2023. gadā riska darījumu 
vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 20 % 
no riska pakāpes, kas šiem riska 
darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
c) 2024. gadā riska darījumu 
vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 50 % 
no riska pakāpes, kas šiem riska 
darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
d) sākot no 2025. gada, riska 
darījumu vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 100 % no riska pakāpes, kas 
šiem riska darījumiem piešķirta saskaņā 
ar 114. panta 2. punktu.
2. Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta un 493. panta 4. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādēm 
uzņemties šā panta 1. punktā minētos 
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riska darījumus, ievērojot šādas robežas:
a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2022. gada 
31. decembrim;
b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2023. gada 
31. decembrim;
c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla — līdz 2024. gada 
31. decembrim.
Pirmā punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētās robežas riska darījumu vērtībām 
piemēro pēc tam, kad ir ņemta vērā 
kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā 
ar 399. līdz 403. pantu.
3. Atkāpjoties no 150. panta 
1. punkta d) apakšpunkta ii) punkta, pēc 
tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu 
iepriekšēja atļauja, un ievērojot 
150. pantā izklāstītos nosacījumus, 
iestādes standartizēto pieeju var piemērot 
arī riska darījumiem ar centrālajām 
valdībām un centrālajām bankām, kuriem 
piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar šā 
panta 1. punktu.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests to pastāvošo pārejas pasākumu pagarinājums, kuri attiecas uz 
režīmu, ko piemēro citas dalībvalsts iekšzemes valūtā denominētiem un finansētiem riska 
darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām. Grozījuma mērķis 
ir apmierināt eurozonā neietilpstošo dalībvalstu vajadzības pēc finansējuma, nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas piekļūt finansējumam un emitēt parādu, lai efektīvi risinātu Covid-19 
radītās problēmas, aizkavējot attiecīgo riska pakāpju pakāpenisku atcelšanu un vienlaikus 
ņemot vērā kredītriska mazināšanas ietekmi.

Grozījums Nr. 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.c pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) iekļauj šādu pantu:
“500.c pants
Atsevišķu riska darījumu ar centrālajām 
bankām pagaidu izslēgšana no kopējās 
riska darījumu vērtības mēra, ņemot vērā 
Covid-19 pandēmiju
1. Atkāpjoties no 429. panta 
4. punkta, līdz 2021. gada 27. jūnijam 
iestāde, ievērojot 2. un 3. punktā 
izklāstītos nosacījumus, var izslēgt no tās 
kopējās riska darījumu vērtības mēra 
šādus riska darījumus ar iestādes centrālo 
banku:
a) monētas un banknotes, kas ir 
likumīga valūta centrālās bankas 
jurisdikcijā;
b) aktīvi, kas ir prasījumi pret 
centrālo banku, tostarp centrālajā bankā 
turētās rezerves.
Iestādes izslēgtā summa nepārsniedz 
1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitīto 
riska darījumu vidējo summu iestādes 
centrālās bankas visnesenākajā pilnā 
rezervju prasību izpildes periodā.
2. Iestāde var izslēgt 1. punktā 
uzskaitītos riska darījumus, ja iestādes 
kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar 
attiecīgo centrālo banku ir noteikusi un 
publiski paziņojusi, ka pastāv ārkārtas 
apstākļi, kas attaisno šādu izslēgšanu, 
kuras mērķis ir atvieglot monetārās 
politikas īstenošanu.
3. Riska darījumi, kas izslēdzami 
saskaņā ar 1. punktu, atbilst abiem 
šādiem nosacījumiem:
a) tie ir denominēti tādā pašā valūtā 
kā iestādes pieņemtie noguldījumi;
b) to vidējais termiņš ievērojami 
nepārsniedz iestādes pieņemto 
noguldījumu vidējo termiņu.
4. Iestāde, kas no sava kopējās riska 
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darījumu vērtības mēra izslēdz riska 
darījumus ar tās centrālo banku saskaņā 
ar 1. punktu, atklāj arī sviras rādītāju, 
kāds tai būtu, ja tā šos riska darījumus 
neizslēgtu.”;

Or. en

Pamatojums

Lai gan sviras rādītājs vēl nav saistošs kapitāla ierobežojums, gan tirgus dalībnieki, gan 
analītiķi atsaucas uz tā atklāšanu pārrobežu salīdzināšanas nolūkā. Tādēļ ar šo konkrēto 
grozījumu būtu jāpārceļ diena, kad sāk piemērot centrālās bankas rezervju atbrīvojumu no 
sviras rādītāja aprēķināšanas, padarot to piemērojamu pašreizējām pārskatu sniegšanas 
prasībām, lai nodrošinātu, ka šis pasākums stājas spēkā tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams 
Covid-19 dēļ, nevis tikai 2021. gada 28. jūnijā.

Grozījums Nr. 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) iekļauj šādu pantu:
“500.d pants
Savstarpējo prasījumu pagaidu 
ieskaitīšana attiecībā uz vēl 
nenokārtotiem regulārajiem pirkšanas un 
pārdošanas darījumiem, ņemot vērā 
Covid-19 pandēmiju
1. Atkāpjoties no 429. panta, līdz 
2021. gada 27. jūnijam naudu, kas saistīta 
ar parastajiem pārdošanas darījumiem un 
vērtspapīriem, kuri saistīti ar regulārajiem 
pirkšanas darījumiem, kas paliek bilancē 
līdz norēķinu dienai, iestādes uzskata par 
aktīviem saskaņā ar 429. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu.
2. Iestādes, kas saskaņā ar 
piemērojamo grāmatvedības regulējumu 
piemēro tirdzniecības dienas uzskaiti 
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regulārajiem pirkšanas un pārdošanas 
darījumiem, par kuriem vēl nav veikts 
norēķins, minētā regulējuma ietvaros 
atceļ jebkādu savstarpēju ieskaitīšanu 
starp naudu, kas saņemama par 
regulārajiem pārdošanas darījumiem, par 
kuriem vēl nav veikts norēķins, un naudu, 
kas maksājama par regulārajiem 
pirkšanas darījumiem, par kuriem vēl nav 
veikts norēķins. Kad iestādes ir atcēlušas 
savstarpējo ieskaitīšanu, tās var veikt 
saņemamās naudas un maksājamās 
naudas ieskaitīšanu gadījumos, kad 
norēķini par saistītajiem regulārajiem 
pārdošanas un pirkšanas darījumiem 
notiek saskaņā ar principu “piegāde pret 
maksājumu”.
3. Iestādes, kas saskaņā ar 
piemērojamo grāmatvedības regulējumu 
regulārajiem pirkšanas un pārdošanas 
darījumiem, par kuriem vēl nav veikts 
norēķins, piemēro norēķina datuma 
uzskaiti, kopējās riska darījumu vērtības 
mēra iekļauj ar regulārajiem pirkšanas 
darījumiem saistīto maksājumu saistību 
pilno nominālo vērtību.
Iestādes var veikt ar regulārajiem 
pirkšanas darījumiem saistīto maksājumu 
saistību pilnās nominālās vērtības 
kompensēšanu ar regulārajiem 
pārdošanas darījumiem saistītās 
saņemamās naudas pilno nominālo 
vērtību tikai tad, ja ir izpildīti abi turpmāk 
minētie nosacījumi:
a) regulārie pirkšanas un pārdošanas 
darījumi tiek kārtoti saskaņā ar principu 
“piegāde pret maksājumu”;
b) pirktie un pārdotie finanšu aktīvi, 
kas ir saistīti ar maksājamo naudu un 
saņemamo naudu, ir objektīvi novērtēti, 
izmantojot peļņas un zaudējumu apjomu, 
un iekļauti iestādes tirdzniecības 
portfelī.”;

Or. en
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Pamatojums

Lai gan sviras rādītājs vēl nav saistošs kapitāla ierobežojums, gan tirgus dalībnieki, gan 
analītiķi atsaucas uz tā atklāšanu pārrobežu salīdzināšanas nolūkā. Tādēļ ar šo konkrēto 
grozījumu būtu jāpārceļ diena, kad sāk piemērot iespēju iestādēm savstarpēji ieskaitīt 
saņemamo naudu un maksājamo naudu attiecībā uz vēl nenokārtotiem pārdošanas 
darījumiem gadījumos, kad norēķini par tiem tiek veikti saskaņā ar principu “piegāde pret 
maksājumu” vai, izmantojot līdzvērtīgu norēķinu sistēmu. Tas nodrošinātu, ka šis KPR 2 
noteikums stājas spēkā tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams Covid-19 dēļ, nevis tikai 
2021. gada 28. jūnijā.

Grozījums Nr. 105
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts
Regula (ES) 2019/876
501.a pants – 1. punkts- b, d, g, i, un l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 501.a panta 1. punkta b), 
d), g), i) un l) apakšpunktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) iekļauj šādu 3.a punktu: svītrots
“3.a No [šīs grozošās regulas spēkā 
stāšanās diena] tiek piemēroti šādi šīs 
regulas 1. panta punkti:
a) 59) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 123. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par režīmu, 
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ko piemēro noteiktiem aizdevumiem, 
kurus kredītiestādes piešķīrušas 
pensionāriem vai darbiniekiem;
b) 133) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par korekciju 
riska svērtajos MVU riska darījumos, kam 
nav iestājusies saistību neizpilde;
c) 134) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501.a pantā paredzēto 
kredītriska pašu kapitāla prasību 
korekciju riska darījumiem ar 
sabiedrībām, kas ekspluatē vai finansē 
fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, 
sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus 
sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina 
to atbalstu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 3.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 59) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 123. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par režīmu, ko 
piemēro noteiktiem aizdevumiem, kurus 
kredītiestādes piešķīrušas pensionāriem vai 
darbiniekiem;

a) 59) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 123. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par režīmu, ko 
piemēro noteiktiem aizdevumiem, kurus 
kredītiestādes piešķīrušas pensionāriem vai 
darbiniekiem, piemērojot uz 30 % 
samazinātu riska pakāpi, kas 
izmantojama līdz [šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās diena + 7 gadi];

Or. en

Pamatojums

Aizdevumiem, ko kredītiestāde piešķir pensionāriem vai darbiniekiem, ar kuriem noslēgts 
beztermiņa darba līgums, pret aizņēmēja pensijas vai darba samaksas daļas beznosacījumu 
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pārskaitīšanu, piešķir 35 % riska pakāpi. Ņemot vērā paredzamo kopējā 
pieprasījuma/patēriņa būtisko samazināšanos Covid-19 ietekmes dēļ, ar minētajiem 
aizdevumiem saistītās riska pakāpes samazināšana uz 30 % var stimulēt kredītiestādes 
palielināt šāda veida aizdevumu apjomu, tādējādi palīdzot palielināt privāto patēriņu un 
kopējo pieprasījumu.

Grozījums Nr. 108
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 3.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 133) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par korekciju 
riska svērtajos MVU riska darījumos, kam 
nav iestājusies saistību neizpilde;

b) 133) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501. pantā 
paredzētajiem noteikumiem par korekciju 
riska svērtajos MVU riska darījumos, kam 
nav iestājusies saistību neizpilde, ar šādas 
formulas palīdzību, kura izmantojama līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena 
+ 7 gadi]:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 109
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 3.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 134) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501.a pantā paredzēto 
kredītriska pašu kapitāla prasību korekciju 
riska darījumiem ar sabiedrībām, kas 
ekspluatē vai finansē fiziskas konstrukcijas 
vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz 
nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai 
nodrošina to atbalstu.

c) 134) punkts attiecībā uz Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 501.a pantā paredzēto 
kredītriska pašu kapitāla prasību korekciju 
riska darījumiem ar sabiedrībām, kas 
ekspluatē vai finansē fiziskas konstrukcijas 
vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz 
nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai 
nodrošina to atbalstu, samazinot pašu 
kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, 
ko aprēķina saskaņā ar trešās daļas 
II sadaļu, piemērojot koeficientu 0,60, 
kurš izmantojams līdz [šīs grozošās 
regulas spēkā stāšanās diena + 7 gadi].

Or. en

Pamatojums

Investīciju iztrūkums Eiropas infrastruktūrā bija acīmredzams jau pirms Covid-19 krīzes, un 
tagad šī pandēmija to ietekmēs vēl vairāk. Turklāt bez atbilstoša kredītiestāžu ieguldījuma 
piegādes ķēžu pārveides finansēšanā ES nespēs atrisināt pašreizējās problēmas. 
Multiplikatora koeficienta — ko izmanto, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz 
atsevišķiem riska darījumiem, kuri saistīti ar investīcijām infrastruktūrā, — pagaidu 
samazināšana (no 0,75 uz 0,60) palīdzētu novērst šo plaisu, vienlaikus veicinot ekonomikas 
atveseļošanu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 110
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 3.a punkts – ca un cb apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 429.a pants attiecībā uz rīcības 
brīvību uz laiku izslēgt konkrētus riska 
darījumus no sviras rādītāja ar 
nosacījumu, ka attiecīgajai centrālajai 
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bankai ir atļauts paziņot, ka pastāv 
ārkārtas apstākļi, ne ātrāk kā [6] mēnešus 
pirms šādas paziņošanas dienas;
cb) 117. punkts attiecībā uz 
noteikumiem, kas ļauj bankām veikt par 
vēl nenokārtotiem pārdošanas darījumiem 
saņemamās naudas un maksājamās 
naudas savstarpēju ieskaitīšanu 
gadījumos, kad norēķini par tiem notiek 
saskaņā ar principu “piegāde pret 
maksājumu” vai, izmantojot līdzvērtīgu 
norēķinu sistēmu, kas noteikta Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 429.g pantā;

Or. en

Pamatojums

Lai gan sviras rādītājs vēl nav ES bankām saistošs kapitāla ierobežojums, gan tirgus 
dalībnieki, gan analītiķi atsaucas uz tā atklāšanu pārrobežu salīdzināšanas nolūkā, it īpaši 
tāpēc, ka starp ES un ASV bankām pastāv atšķirības starp riska svērto aktīvu jomā. Tas sviras 
rādītāju de facto padara saistošu arī ES bankām un ir izšķirošs faktors ES banku kapitāla 
pietiekamības, to noturības, pašu kapitāla un parāda cenas noteikšanas izvērtēšanā. Šajā 
nolūkā KPR II ietvēra politisku vienošanos par pasākumiem, lai ļautu bankām izmantot 
aizņēmumus nolūkā palielināt iespējamo no investīcijām gūto peļņu.

Grozījums Nr. 111
José Gusmão

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) panta 5. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
“5. Šīs regulas 1. panta 46) punkta 
b) apakšpunktu attiecībā uz Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 92. panta 1.a punktā 
noteikto jauno pašu kapitāla prasību G-
SNI piemēro no 2023. gada 1. janvāra.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) panta 7. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
“7. Šīs regulas 1. panta 18) punktu, 
kas satur noteikumu par atbrīvojumu no 
prudenciāli vērtētu programmatūras 
aktīvu atskaitījumiem, attiecībā uz 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 
1. punkta b) apakšpunktu piemēro no 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 
4. punktā minēto regulatīvo tehnisko 
standartu spēkā stāšanās dienas.”;

Or. en

Grozījums Nr. 113
José Gusmão

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2019/876
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) panta 7. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
“7. Šīs regulas 1. panta 18) punktu, 
kas satur noteikumu par atbrīvojumu no 
prudenciāli vērtētu programmatūras 
aktīvu atskaitījumiem, attiecībā uz 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 
1. punkta b) apakšpunktu piemēro no 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 
4. punktā minēto regulatīvo tehnisko 
standartu spēkā stāšanās dienas.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 114
José Gusmão

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 (KPR) 
4. panta 1. punkta 3) apakšpunktā 
definētās iestādes, kas gūst labumu no 
jebkādiem pagaidu kapitāla un darbības 
atbalsta pasākumiem, atturas no peļņas 
sadales akcionāriem (dividendes, 
atpirkšana, pirmā līmeņa papildu kuponi) 
un diskrecionāriem maksājumiem 
darbiniekiem (prēmijas).

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 1. panta 1. punktu 
attiecībā uz izmaiņām 429.a pantā Regulā 
(ES) Nr. 575/2013, kas grozīta ar Regulu 
(ES) 2019/876, saistībā ar kompensācijas 
mehānismu, kurš saistīts ar dažu 
centrālās bankas rezervju pagaidu 
izslēgšanu, piemēro no 2021. gada 
28. jūnija.

svītrots

Or. en


