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Pozmeňujúci návrh 20
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V súlade s týmito opatreniami 
Parlament vyzýva Komisiu, Európsku 
centrálnu banku a Európsky orgán pre 
bankovníctvo, aby spolupracovali 
s cieľom zabezpečiť, aby úverové 
inštitúcie dočasne pozastavili vyplácanie 
dividend aspoň do 31. marca 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Záruky poskytnuté v kontexte 
pandémie ochorenia COVID-19 národnými 
vládami alebo inými verejnými subjektmi, 
ktoré sú oprávnené ako poskytovatelia 
zabezpečenia v rámci pravidiel na 
zmierňovanie kreditného rizika podľa tretej 
časti kapitoly 4 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013, sú porovnateľné, pokiaľ ide 
o ich účinky zmierňovania rizika na záruky 
poskytnuté oficiálnymi agentúrami na 
podporu exportu v zmysle článku 47c 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Preto je 
opodstatnené zosúladiť minimálne 
požiadavky na krytie pre problémové 
expozície, ktoré využívajú záruky 
poskytnuté národnými vládami alebo inými 
verejnými subjektmi, s minimálnymi 
požiadavkami na krytie pre problémové 
expozície, ktoré využívajú záruky 
poskytnuté oficiálnymi agentúrami na 
podporu exportu. So zárukami 

(7) Záruky poskytnuté v kontexte 
pandémie ochorenia COVID-19 národnými 
vládami alebo inými verejnými subjektmi, 
ktoré sú oprávnené ako poskytovatelia 
zabezpečenia v rámci pravidiel na 
zmierňovanie kreditného rizika podľa tretej 
časti kapitoly 4 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013, sú porovnateľné, pokiaľ ide 
o ich účinky zmierňovania rizika na záruky 
poskytnuté oficiálnymi agentúrami na 
podporu exportu v zmysle článku 47c 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Preto je 
opodstatnené zosúladiť minimálne 
požiadavky na krytie pre problémové 
expozície, ktoré využívajú záruky 
poskytnuté národnými vládami alebo inými 
verejnými subjektmi, s minimálnymi 
požiadavkami na krytie pre problémové 
expozície, ktoré trvalo využívajú záruky 
poskytnuté oficiálnymi agentúrami na 
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a protizárukami, ktoré sa v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci poskytujú 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19, by sa preto malo zaobchádzať rovnako 
ako so zárukami, ktoré poskytujú 
oficiálne agentúry na podporu exportu.

podporu exportu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Hospodárska kríza spôsobená 
pandémiou ochorenia COVID-19 si 
vyžaduje rozsiahle verejné financovanie, 
aby sa obmedzil hospodársky pokles. 
Vzhľadom na výrazný pokles daňových 
príjmov a očakávané deficity rozpočtu sa 
vlády musia pri financovaní výnimočných 
opatrení spoliehať na verejný dlh. 
V prípade členských štátov, ktoré nepatria 
do eurozóny, môže byť zložité a v 
niektorých prípadoch nemožné zabezpečiť 
všetky potrebné núdzové finančné 
prostriedky len v domácej mene a súčasne 
sa spoliehať predovšetkým na miestne 
trhy, ktoré sú obmedzené veľkosťou a 
likviditou, najmä v súčasnej mimoriadnej 
situácii. Na podporu opatrení zameraných 
na boj proti dôsledkom pandémie COVID-
19 môže byť potrebné financovanie 
prostredníctvom vydávania štátnych 
dlhopisov denominovaných v mene iného 
členského štátu, najmä v eurách. Preto je 
potrebné predĺžiť a opätovne zaviesť 
prechodné opatrenia týkajúce sa expozícií 
voči ústredným vládam a centrálnym 
bankám, ktoré sú denominované v mene 
iného členského štátu, a to tak s ohľadom 
na rizikové váhy priradené týmto 
expozíciám, ako aj s uplatňovaním 
pravidiel veľkej majetkovej 
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angažovanosti, pri súčasnom zabezpečení 
uplatňovania pravidiel zmierňovania 
kreditného rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Vysoká miera volatility trhu, ktorá 
sa prejavuje od šírenia ochorenia COVID-
19, má značný vplyv na kvantitatívny 
koeficient trhového rizika, ktorý je 
súčasťou interných modelov bánk. Od 
bánk sa vyžaduje, aby denne spätne 
testovali svoje interné modely s cieľom 
posúdiť, či ich interné modely vytvárajú 
dostatočné kapitálové požiadavky na 
absorpciu obchodných strát. Nesplnenie 
požiadavky na spätné testovanie alebo 
prekročenie počtu dní má za následok 
automatické uplatnenie sankcií na interné 
modely trhového rizika. Požiadavka na 
spätné testovanie je preto vysoko 
procyklická, a to v období extrémnej 
volatility, ako je tá, ktorú zaznamenávame 
v súčasnosti. S cieľom zmierniť negatívne 
účinky takejto požiadavky by sa mala v 
pravidlách umožniť ďalšia flexibilita, aby 
orgány dohľadu mohli dočasne nebrať do 
úvahy pravidlá týkajúce sa prekročenia 
zabezpečovacieho mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7c) Mimoriadny vplyv pandémie 
COVID-19 badať aj na extrémnych 
úrovniach volatility na finančných trhoch. 
Dnes pozorujeme, ako volatilita a neistota 
vedú k zvyšovaniu výnosov verejného 
dlhu, čo zase vedie k nerealizovaným 
stratám z expozícií bánk vo verejnom 
dlhu. S cieľom výrazne zmierniť 
negatívny vplyv volatility trhu na 
regulačný kapitál banky, a teda aj na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom, by sa mal opätovne zaviesť 
prudenciálny filter pre expozície voči 
ústredným vládam súvisiace s pandémiou 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Z dôkazov, ktoré sa vyskytli 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19, zjavne vyplynulo, že možnosť dočasne 
z výpočtu veľkosti celkovej expozície 
inštitúcie vylúčiť určité expozície 
centrálnych bánk, ako sa uvádza v článku 
429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
zmenenom nariadením (EÚ) 2019/876, by 
sa počas krízovej situácie mohla ukázať 
ako nevyhnutná. Účinnosť tohto 
opatrenia však zjavne brzdí znížená 
flexibilita vyplývajúca z mechanizmu 
kompenzácií spojeného a takýmito 
dočasnými výnimkami, ktorá by obmedzila 
schopnosť inštitúcií zvyšovať expozície 
centrálnych bánk v krízovej situácii. 
V konečnom dôsledku by to mohlo viesť 

vypúšťa sa
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k tomu, že inštitúcia bude nútená znížiť 
úroveň poskytovania úverov 
domácnostiam a podnikom. S cieľom 
predísť akýmkoľvek neželaným 
dôsledkom v súvislosti s mechanizmom 
kompenzácií a zabezpečiť účinnosť tohto 
vylúčenia vzhľadom na možné budúce 
otrasy a krízy by sa mechanizmus 
kompenzácií mal zmeniť pred tým, než sa 
požiadavka na ukazovateľ finančnej páky 
uvedená v článku 92 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 začne 
28. júna 2021 uplatňovať v súlade 
s právom Únie. Až do začiatku 
uplatňovania zmenených ustanovení 
o výpočte ukazovateľa finančnej páky, 
ako boli zavedené nariadením (EÚ) 
2019/876, by sa článok 429a mal naďalej 
uplatňovať tak, ako bol zavedený 
delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 
2015/6218.
__________________
18 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2015/62 z 10. októbra 2014, ktorým sa 
mení nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide 
o ukazovateľ finančnej páky (Ú. v. EÚ L 
11, 17.1.2015, s. 37 – 43).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Vzhľadom na mimoriadne úrovne 
volatility na finančných trhoch od šírenia 
ochorenia COVID-19 sa kvantitatívny 
koeficient trhového rizika posunul 
smerom nahor, čo sa môže stať, keď 
volatilita trhu prekročí úrovne 
predpovedané interným modelom 
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inštitúcií. Aj keď BCBS stanovuje právnu 
možnosť vyrovnať takéto jednorazové 
udalosti v modeloch trhového rizika, 
takéto ustanovenie nie je v nariadení (EÚ) 
č. 575/2013 v plnej miere k dispozícii. 
Preto by sa mal pre príslušné orgány 
zaviesť obmedzený manévrovací priestor 
na vylúčenie  prekročení, ktoré 
nevyplývajú z nedostatkov v interných 
modeloch a ktoré sa vyskytli v období od 
1. januára 2020 do 31. decembra 2021. 
Keďže tieto vlastné rozhodnutia orgánov 
dohľadu môžu byť opodstatnené aj počas 
výskytu mimoriadnej volatility trhu v 
budúcnosti, Komisia by mala preskúmať 
toto ustanovenie s cieľom dosiahnuť, aby 
v rámci preskúmania nariadenia (EÚ) č. 
575/2013 nadobudlo trvalý charakter.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na mimoriadne úrovne volatility na trhoch, ktoré boli nedávno zaregistrované, je 
v  súlade so stanoviskom ECB z 20. mája 2020 opodstatnené, aby príslušné orgány mali 
obmedzený manévrovací priestor na obmedzenie kvantitatívneho koeficientu trhového rizika. 
Keďže tieto vlastné rozhodnutia orgánov dohľadu môžu byť opodstatnené aj počas budúcich 
výskytov mimoriadnej volatility trhu, Komisia by mala preskúmať toto ustanovenie s cieľom 
dosiahnuť, aby v rámci preskúmania nariadenia (EÚ) č. 575/2013 nadobudlo trvalý 
charakter. Tento pozmeňujúci návrh treba vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom 
autora k článku 366.

Pozmeňujúci návrh 27
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na i) očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 
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straty počas celej ich životnosti. BCBS dňa 
3. apríla 2020 súhlasil s tým, že umožní 
väčšiu mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

straty počas celej ich životnosti, pre aktíva 
v amortizovanej hodnote; a ii) čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok. BCBS dňa 3. apríla 
2020 súhlasil s tým, že umožní väčšiu 
mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 
straty počas celej ich životnosti. BCBS dňa 
3. apríla 2020 súhlasil s tým, že umožní 
väčšiu mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na i) očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 
straty počas celej ich životnosti, pre aktíva 
v amortizovanej hodnote; a ii) čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok. BCBS dňa 3. apríla 
2020 súhlasil s tým, že umožní väčšiu 
mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
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zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 
straty počas celej ich životnosti. BCBS dňa 
3. apríla 2020 súhlasil s tým, že umožní 
väčšiu mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

(10) Uplatňovanie štandardu IFRS 9 
počas hospodárskeho poklesu spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19 môže 
viesť k náhlemu výraznému zvýšeniu 
rezerv na i) očakávané úverové straty, 
pretože v prípade mnohých expozícií 
možno bude treba vypočítať očakávané 
straty počas celej ich životnosti, pre aktíva 
v amortizovanej hodnote; a ii) čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok. BCBS dňa 3. apríla 
2020 súhlasil s tým, že umožní väčšiu 
mieru flexibility pri vykonávaní 
prechodných dojednaní, ktorými sa 
postupne zavádza účinok štandardu IFRS 
9. V snahe obmedziť možnú nestálosť 
regulatórneho kapitálu, ktorá môže nastať, 
ak kríza spôsobená pandémiou ochorenia 
COVID-19 povedie k značnému 
zvyšovaniu rezerv na očakávané úverové 
straty, je nutné predĺžiť platnosť 
prechodných dojednaní aj v práve Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11



AM\1206024SK.docx 11/75 PE652.494v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znehodnotené. V záujme toho, aby sa 
zamedzilo penalizácii týchto inštitúcií s 
pozitívnou dynamickou zložkou v období 
rokov 2018 – 2019, malo by sa im 
umožniť nahradiť referenčný dátum  
roku 2020 rokom 2018, keď je súčet 
očakávaných úverových strát k tomuto 
dátumu nižší. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty a čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 



PE652.494v01-00 12/75 AM\1206024SK.docx

SK

klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok mohlo mať na schopnosť 
inštitúcií poskytovať úvery klientom 
v čase, keď sú najviac potrebné, by sa 
prechodné dojednania mali predĺžiť o dva 
roky a inštitúciám by sa malo povoliť, aby 
v plnej miere opätovne zahrnuli do svojho 
vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek 
zvýšenie nových rezerv na očakávané 
úverové straty a čisté nerealizované straty 
z aktív oceňované reálnou hodnotou cez 
iný komplexný účtovný výsledok, ktoré 
vykážu v rokoch 2020 a 2021 v prípade 
svojich finančných aktív, ktoré nie sú 
úverovo znehodnotené. Docielila by sa 
tým dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv 
krízy vyvolanej ochorením COVID-19 na 
možný nárast potrieb inštitúcií v oblasti 
rezerv a nerealizované straty na základe 
štandardu IFRS 9, pričom by sa zároveň 
zachovali prechodné dojednania týkajúce 
sa očakávaných súm úverových strát 
určených ešte pred prepuknutím pandémie 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty a čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok mohlo mať na schopnosť 
inštitúcií poskytovať úvery klientom 
v čase, keď sú najviac potrebné, by sa 
prechodné dojednania mali predĺžiť o dva 
roky a inštitúciám by sa malo povoliť, aby 
v plnej miere opätovne zahrnuli do svojho 
vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek 
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finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

zvýšenie nových rezerv na očakávané 
úverové straty a čisté nerealizované straty 
z aktív oceňované reálnou hodnotou cez 
iný komplexný účtovný výsledok, ktoré 
vykážu v rokoch 2020 a 2021 v prípade 
svojich finančných aktív, ktoré nie sú 
úverovo znehodnotené. Docielila by sa 
tým dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv 
krízy vyvolanej ochorením COVID-19 na 
možný nárast potrieb inštitúcií v oblasti 
rezerv a nerealizované straty na základe 
štandardu IFRS 9, pričom by sa zároveň 
zachovali prechodné dojednania týkajúce 
sa očakávaných súm úverových strát 
určených ešte pred prepuknutím pandémie 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty a čisté 
nerealizované straty z aktív oceňované 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok mohlo mať na schopnosť 
inštitúcií poskytovať úvery klientom 
v čase, keď sú najviac potrebné, by sa 
prechodné dojednania mali predĺžiť o dva 
roky a inštitúciám by sa malo povoliť, aby 
v plnej miere opätovne zahrnuli do svojho 
vlastného kapitálu Tier 1 akékoľvek 
zvýšenie nových rezerv na očakávané 
úverové straty a čisté nerealizované straty 
z aktív oceňované reálnou hodnotou cez 
iný komplexný účtovný výsledok, ktoré 
vykážu v rokoch 2020 a 2021 v prípade 
svojich finančných aktív, ktoré nie sú 
úverovo znehodnotené. Docielila by sa 
tým dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv 
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strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

krízy vyvolanej ochorením COVID-19 na 
možný nárast potrieb inštitúcií v oblasti 
rezerv a nerealizované straty na základe 
štandardu IFRS 9, pričom by sa zároveň 
zachovali prechodné dojednania týkajúce 
sa očakávaných súm úverových strát 
určených ešte pred prepuknutím pandémie 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby v plnej miere opätovne 
zahrnuli do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

(11) S cieľom zmierniť potenciálny 
vplyv, ktorý by náhle zvýšenie rezerv na 
očakávané úverové straty mohlo mať na 
schopnosť inštitúcií poskytovať úvery 
klientom v čase, keď sú najviac potrebné, 
by sa prechodné dojednania mali predĺžiť 
o dva roky a inštitúciám by sa malo 
povoliť, aby čiastočne opätovne zahrnuli 
do svojho vlastného kapitálu Tier 1 
akékoľvek zvýšenie nových rezerv na 
očakávané úverové straty, ktoré vykážu 
v rokoch 2020 a 2021 v prípade svojich 
finančných aktív, ktoré nie sú úverovo 
znevýhodnené. Docielila by sa tým 
dodatočná úľava, pokiaľ ide o vplyv krízy 
vyvolanej ochorením COVID-19 na možný 
nárast potrieb inštitúcií v oblasti rezerv na 
základe štandardu IFRS 9, pričom by sa 
zároveň zachovali prechodné dojednania 
týkajúce sa očakávaných súm úverových 
strát určených ešte pred prepuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pandémia COVID-19 viedla aj k 
značným obmedzeniam u bánk pri 
spravovaní nesplácaných úverov, a to tak 
nových, ako aj už existujúcich.  Očakáva 
sa, že banky budú počas roka 2020 
pokračovať v znižovaní existujúceho 
objemu nesplácaných úverov. Za 
súčasných okolností je však mimoriadne 
ťažké dosiahnuť súlad s mierou 
celkového zníženia objemu nesplácaných 
úverov zaznamenanou v posledných 
rokoch, vzhľadom na to, že trhy s 
nesplácanými úvermi sú uzavreté a súdne 
konania sú vo viacerých členských štátoch 
výrazne oneskorené alebo pozastavené. To 
bude mať určite negatívny vplyv na mieru 
uspokojenia pohľadávok bánk a čas 
spojený s vymáhaním pohľadávok. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa 
plánuje dočasné zmrazenie 
harmonogramu nesplácaných úverov 
bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Skupina guvernérov centrálnych 
bánk a vedúcich pracovníkov centrálnych 
bánk zodpovedných za dohľad (GHOS) 
v marci 2020 zrevidovala harmonogram 
vykonávania záverečných prvkov rámca 
Bazilej. Hoci treba do práva Únie ešte stále 

(13) Skupina guvernérov centrálnych 
bánk a vedúcich pracovníkov centrálnych 
bánk zodpovedných za dohľad (GHOS) 
v marci 2020 zrevidovala harmonogram 
vykonávania záverečných prvkov rámca 
Bazilej. Hoci treba do práva Únie ešte stále 
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zapracovať väčšinu záverečných prvkov, 
požiadavka na vankúš ukazovateľa 
finančnej páky pre globálne systémovo 
významné inštitúcie už bola zapracovaná 
prostredníctvom zmien, ktoré prinieslo 
nariadenie (EÚ) 2019/876. Dátum začiatku 
uplatňovania požiadavky na vankúš 
ukazovateľa finančnej páky by sa preto 
mal odložiť o jeden rok na 1. január 2023, 
ako bolo dohodnuté na medzinárodnej 
úrovni. Dátum začatia uplatňovania 
stanovený v nariadení (EÚ) 2019/876 by sa 
mal v súlade s tým upraviť, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky na 
medzinárodnej úrovni pre inštitúcie 
usadené v Únii a pôsobiace mimo nej. Ak 
by došlo k odloženiu uplatňovania 
požiadavky na vankúš ukazovateľa 
finančnej páky, počas obdobia odkladu by 
neexistovali žiadne následky nesplnenia 
uvedenej požiadavky, ako je uvedené 
v článku 141c smernice 2013/36/EÚ, 
a neexistovali by žiadne obmedzenia 
týkajúce sa rozdeľovania, ako je uvedené 
v článku 141b uvedenej smernice.

zapracovať väčšinu záverečných prvkov, 
požiadavka na vankúš ukazovateľa 
finančnej páky pre globálne systémovo 
významné inštitúcie už bola zapracovaná 
prostredníctvom zmien, ktoré prinieslo 
nariadenie (EÚ) 2019/876. Dátum začatia 
uplatňovania stanovený v nariadení (EÚ) 
2019/876 by sa mal v súlade s tým upraviť, 
aby sa zabezpečili rovnaké podmienky na 
medzinárodnej úrovni pre inštitúcie 
usadené v Únii a pôsobiace mimo nej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vzhľadom na osobitné záruky 
spojené s úvermi, ktoré poskytujú úverové 
inštitúcie dôchodcom alebo 
zamestnancom s trvalou pracovnou 
zmluvou výmenou za bezpodmienečný 
prevod časti dôchodku alebo platu dlžníka 
na túto úverovú inštitúciu, bol článok 123 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmenený 
nariadením (EÚ) 2019/876 s cieľom 
umožniť priaznivejšie zaobchádzanie 

vypúšťa sa
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s takýmito úvermi. Uplatňovanie tohto 
zaobchádzania v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19 by inštitúcie 
podnietilo k tomu, aby zvýšili 
poskytovanie úverov zamestnancom 
a dôchodcom. Preto je nevyhnutné 
posunúť dátumu začiatku uplatňovania 
uvedeného ustanovenia tak, aby ho 
inštitúcie mohli využívať už počas 
pandémie ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Ustanovenia o úprave rizikovo 
vážených nezlyhaných expozícií voči MSP 
uvedených v článku 501 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013 (faktor na podporu MSP) boli 
zmenené nariadením (EÚ) 2019/876. 
Uvedeným nariadením sa do článku 501a 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedla aj 
nová úprava požiadaviek na vlastné zdroje 
na účely kreditného rizika pre expozície 
voči subjektom, ktoré prevádzkujú alebo 
financujú fyzické štruktúry alebo 
zariadenia, systémy a siete, ktoré 
poskytujú alebo podporujú základné 
verejné služby (faktory na podporu 
infraštruktúry). Keďže tieto podporné 
faktory umožňujú priaznivejšie 
zaobchádzanie s určitými expozíciami voči 
MSP a infraštruktúre, ich uplatňovanie 
v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19 by motivovalo inštitúcie 
k tomu, aby zvýšili mieru poskytovania tak 
veľmi potrebných úverov pre tieto 
subjekty. Preto je nevyhnutné posunúť 
dátumu začiatku uplatňovania týchto 
dvoch podporných faktorov tak, aby ich 

vypúšťa sa
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inštitúcie mohli využiť už počas pandémie 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Prudenciálne zaobchádzanie 
s niektorými softvérovými aktívami bolo 
zmenené nariadením (EÚ) 2019/876 
s cieľom ďalej podporiť prechod smerom 
k digitalizovanejšiemu bankovému 
sektoru. V kontexte urýchleného začatia 
využívania digitálnych služieb v dôsledku 
verejných opatrení, ktoré boli prijaté na 
riešenie pandémie ochorenia COVID-19, 
by sa malo očakávať uplatňovanie týchto 
zmien.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Prudenciálne zaobchádzanie 
s niektorými softvérovými aktívami bolo 
zmenené nariadením (EÚ) 2019/876 
s cieľom ďalej podporiť prechod smerom 
k digitalizovanejšiemu bankovému 
sektoru. V kontexte urýchleného začatia 
využívania digitálnych služieb v dôsledku 
verejných opatrení, ktoré boli prijaté na 
riešenie pandémie ochorenia COVID-19, 

vypúšťa sa
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by sa malo očakávať uplatňovanie týchto 
zmien.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na to, aby sa výnimočné podporné 
opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-19 plne 
prejavili, pokiaľ ide o udržanie a posilnenie 
odolnosti bankového sektora a poskytnutie 
motivácie pre inštitúcie na to, aby naďalej 
poskytovali úvery, pre zmierňujúci účinok 
týchto opatrení je nevyhnutné, aby sa 
bezodkladne odzrkadlili v spôsobe, akým 
sa určujú regulatórne kapitálové 
požiadavky. S ohľadom na naliehavosť 
týchto úprav prudenciálneho rámca by toto 
nariadenie malo nadobudnúť účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

(18) Na to, aby sa výnimočné podporné 
opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-19 plne 
prejavili, pokiaľ ide o udržanie a posilnenie 
odolnosti bankového sektora a poskytnutie 
motivácie pre inštitúcie na to, aby naďalej 
poskytovali úvery, pre zmierňujúci účinok 
týchto opatrení je nevyhnutné, aby sa 
bezodkladne odzrkadlili v spôsobe, akým 
sa určujú regulatórne kapitálové 
požiadavky. Vplyv takýchto opatrení by sa 
mal výslovne zohľadniť v kontexte 
postupu preskúmania a hodnotenia 
orgánom dohľadu uvedeného v článku 97 
smernice 2013/36/EÚ. Okrem toho, s 
cieľom vykonať opatrenia na zachovanie 
kapitálu by príslušné orgány mali byť 
splnomocnené uplatňovať dočasné 
pozastavenia pohyblivých odmien, 
dobrovoľných platieb dôchodkového 
zabezpečenia, operácií spätného výkupu 
akcií a vyplácania podielov na zisku alebo 
úrokov akcionárom, členom alebo 
držiteľom nástrojov dodatočného kapitálu 
Tier 1 zo strany úverovej inštitúcie, ak 
tento zákaz nepredstavuje prípad zlyhania 
inštitúcie a keď Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu stanoví, že jednotný 
trh čelí vážnemu hospodárskemu 
narušeniu. Za takýchto okolností by 
príslušné orgány mali od úverových 
inštitúcií požadovať, aby do troch 
mesiacov predložili akčný plán, v ktorom 
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uvedú interné opatrenia na obnovenie 
spoľahlivosti inštitúcie. V akčnom pláne 
by sa mal stanoviť plán a stratégia na 
obnovenie súladu s požiadavkami 
dohľadu podľa smernice 2013/36/EÚ a 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a mal by sa 
stanoviť termín jeho vykonávania. 
Príslušné orgány by mali takéto akčné 
plány preskúmať a schváliť. S ohľadom 
na naliehavosť týchto úprav 
prudenciálneho rámca by toto nariadenie 
malo nadobudnúť účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na to, aby sa výnimočné podporné 
opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-19 plne 
prejavili, pokiaľ ide o udržanie a posilnenie 
odolnosti bankového sektora a poskytnutie 
motivácie pre inštitúcie na to, aby naďalej 
poskytovali úvery, pre zmierňujúci účinok 
týchto opatrení je nevyhnutné, aby sa 
bezodkladne odzrkadlili v spôsobe, akým 
sa určujú regulatórne kapitálové 
požiadavky. S ohľadom na naliehavosť 
týchto úprav prudenciálneho rámca by toto 
nariadenie malo nadobudnúť účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

(18) Na to, aby sa výnimočné podporné 
opatrenia prijaté na zmiernenie vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-19 plne 
prejavili, pokiaľ ide o udržanie a posilnenie 
odolnosti bankového sektora a poskytnutie 
motivácie pre inštitúcie na to, aby naďalej 
poskytovali úvery, pre zmierňujúci účinok 
týchto opatrení je nevyhnutné, aby sa 
bezodkladne odzrkadlili v spôsobe, akým 
sa určujú regulatórne kapitálové 
požiadavky. Inštitúciám, ktoré využívajú 
výhody akýchkoľvek opatrení na ochranu 
a zachovanie kapitálu, by sa však nemalo 
povoliť vyplácať akékoľvek podiely na 
zisku akcionárom (dividendy, spätný 
výkup, kupóny AT1) a dobrovoľné platby 
zamestnancom (prémie). S ohľadom na 
naliehavosť týchto úprav prudenciálneho 
rámca by toto nariadenie malo nadobudnúť 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
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únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 2 – odseky 1 a až 1 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Článok 2 sa mení takto:
a) Vkladajú sa tieto odseky 1a až 1e:
1a. Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci a postupy stanovené v smernici 
2013/36/EÚ, príslušné orgány majú 
právomoc dočasne pozastaviť pohyblivé 
odmeny alebo dobrovoľné platby 
dôchodkového zabezpečenia, operácie 
spätného výkupu akcií a vyplácanie 
podielov na zisku alebo úrokov 
akcionárom, členom alebo držiteľom 
nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 zo 
strany všetkých úverových inštitúcií, ak 
tento zákaz nepredstavuje prípad zlyhania 
inštitúcie.
1b. Ak inštitúcia spĺňa požiadavku na 
kombinovaný vankúš, nevzťahujú sa na 
ňu pozastavenia uvedené v odseku 1a, 
pokiaľ sa vlastný kapitál Tier 1 nezníži na 
úroveň, na ktorej už nie je splnená 
požiadavka na kombinovaný vankúš.
1c. Takéto dočasné právomoci 
pozastavenia sa uložia úverovým 
inštitúciám vždy, keď Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví, že jednotný trh čelí vážnemu 
hospodárskemu narušeniu. Komisia 
takisto určí, že jednotný trh čelí vážnemu 
hospodárskemu narušeniu vždy, keď 
Rada prijme rozhodnutie určujúce 
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existenciu núdzovej situácie, ktorá môže 
vážne ohroziť riadne fungovanie a 
integritu finančných trhov alebo stabilitu 
celého finančného systému v Únii podľa 
článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. 
Vo vykonávacom akte sa stanoví trvanie 
takýchto dočasných pozastavení, ktoré 
nesmú prekročiť 12 mesiacov, pokiaľ 
závažné hospodárske narušenie netrvá 
dlhšie 12 mesiacov, a v takom prípade 
trvanie dočasného pozastavenia predĺži 
Komisia.
1d. Komisia koná na základe 
formálneho stanoviska vydaného 
Európskym výborom pre systémové riziká, 
v ktorom sa uvádza, že finančné trhy Únie 
čelia situácii systémového rizika, ktorá 
opodstatňuje uplatňovanie mimoriadnych 
opatrení tohto článku. Pred prijatím 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 
1b Komisia informuje Európsky 
parlament a Radu. Vždy, keď Komisia 
stanoví, že na jednotnom trhu dochádza k 
závažnému hospodárskemu narušeniu, 
príslušné orgány požiadajú úverovú 
inštitúciu, aby do troch mesiacov 
predložila akčný plán, v ktorom uvedie 
interné opatrenia a spúšťacie 
mechanizmy na obnovenie dobrého stavu 
inštitúcie v súlade s ustanoveniami článku 
104 smernice 2013/36/EÚ. V akčnom 
pláne sa stanoví plán a stratégia na 
obnovenie súladu s požiadavkami 
dohľadu podľa smernice 2013/36/EÚ a 
tohto nariadenia a stanoví lehotu na jeho 
vykonanie. Príslušné orgány takéto akčné 
plány preskúmajú a schvália.
1e. Komisii konajúcej v súlade s 
postupom uvedeným v článku 464 ods. 2. 
sa udeľuje právomoc prijať vykonávací 
akt uvedený v odseku 1c.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Engin Eroglu
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 36 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 36 sa za prvý pododsek 
vkladá tento pododsek: 
„EBA by mal vynaložiť maximálne úsilie 
na splnenie svojho mandátu v tejto lehote 
a akékoľvek oneskorenie by mal 
odôvodniť Európskemu parlamentu. 
Orgán EBA zabezpečí, aby kalibrácia a 
metodiky navrhnuté v návrhu 
regulačných technických predpisov 
neohrozovali cieľ odseku 1 tohto článku 
týkajúci sa významnej úrovne výnimky z 
odpočítania obozretne ocenených 
softvérových aktív.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyzýva k väčšej naliehavosti a transparentnosti v procese prípravy 
návrhu regulačných technických predpisov, ktoré sa požadujú v nariadení CRR II. Má sa tým 
zabezpečiť, aby sa tento dôležitý mandát neprimerane neoneskoril. Cieľom pozmeňujúceho 
návrhu je takisto zabrániť tomu, aby konzervatívna kalibrácia návrhu regulačného 
technického predpisu na technickej úrovni neoslabila politickú dohodu a cieľ zmeny 
nariadenia CRR II.

Pozmeňujúci návrh 45
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 47c – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 47c sa vkladá tento 
pododsek:
„3a. Odchylne od odsekov 2 a 3, ak je 
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expozícia klasifikovaná ako problémová 
do posledného dňa roku 2021, 
uplatniteľné faktory sa uplatnia 
pripočítaním 24 mesiacov k uvedenému 
dátumu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 47c – odsek 3 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 47c sa vkladá tento 
pododsek:
„3a. Odchylne od odsekov 2 a 3, ak je 
expozícia do posledného dňa roku 2023 
klasifikovaná ako problémová, 
uplatniteľné faktory sa uplatnia 
pripočítaním 24 mesiacov k uvedenému 
dátumu.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 47c – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 47c sa vkladá tento 
odsek:
„4a. Odchylne od odseku 3 sa na časť 
problémovej expozície, ktorá je zaručená 
oprávneným poskytovateľom uvedeným v 
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článku 201 ods. 1 písm. a) až e), uplatňujú 
tieto koeficienty:
a) 0 pre zabezpečenú časť problémovej 
expozície, pričom tento koeficient sa 
uplatňuje v období od prvého do siedmeho 
roka po tom, čo bola klasifikovaná ako 
problémová; a
b) 1 pre zabezpečenú časť problémovej 
expozície, pričom tento koeficient sa 
uplatňuje od prvého dňa ôsmeho roka po 
tom, čo bola klasifikovaná ako 
problémová.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie zahŕňame do stálych právnych predpisov nariadenia CRR, inak bude toto 
nariadenie aj naďalej nejednotné. Zdôvodnenie (odôvodnenie 7) rozšírenia takéhoto 
priaznivého zaobchádzania na záruky súvisiace s COVID-19 sa vzťahuje aj na iné záruky 
poskytované tými istými oprávnenými poskytovateľmi zabezpečenia. Taktiež, vzhľadom na to, 
že agentúry na podporu exportu vydávajú záruky v mene národných vlád, by sa so zárukami 
vydanými priamo národnými vládami malo zaobchádzať rovnako.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 114 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 114 sa vypúšťa odsek 6.

Or. en

Odôvodnenie

Technické zosúladenie súvisiace s predĺžením existujúcich prechodných opatrení týkajúcich 
sa zaobchádzania s expozíciami voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských 
štátov, ktoré sú v dôsledku pandémie COVID-19 denominované a financované v domácej 
mene iného členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 49
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 114 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 114 sa odsek 6 nahrádza 
takto:

“6. V prípade expozícií uvedených v 
odseku 2:

“6. V prípade expozícií uvedených v 
článku 495 ods. 2:

a) v roku 2018 dosiahne vypočítaná suma 
rizikovo vážených expozícií výšku 20 % z 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

a) v roku 2023 dosiahne vypočítaná suma 
rizikovo vážených expozícií výšku 20 % z 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

b) v roku 2019 dosiahne vypočítaná suma 
rizikovo vážených expozícií výšku 50 % z 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;

b) v roku 2024 dosiahne vypočítaná suma 
rizikovo vážených expozícií výšku 50 % z 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

c) v roku 2020 a neskôr dosiahne 
vypočítaná suma rizikovo vážených 
expozícií výšku 100 % z rizikovej váhy 
priradenej týmto expozíciám v súlade s 
článkom 114 ods. 2.

c) v roku 2025 a neskôr dosiahne 
vypočítaná suma rizikovo vážených 
expozícií výšku 100 % z rizikovej váhy 
priradenej týmto expozíciám v súlade s 
článkom 114 ods. 2.

Or. en

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

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je opätovne zaviesť prechodné obdobia pôvodne stanovené pre expozície voči 
ústredným vládam a centrálnym bankám, ktoré sú denominované v mene iného členského 
štátu, a to tak pokiaľ ide o rizikové váhy priradené týmto expozíciám, ako aj o uplatňovanie 
pravidiel veľkej majetkovej angažovanosti.

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



AM\1206024SK.docx 27/75 PE652.494v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 150 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 150 ods. 1 písm. d) sa 
bod ii) nahrádza takto:

„ ii) expozíciám voči ústrednej vláde a 
centrálnej banke sa priradí riziková váha 0 
% podľa článku 114 ods. 2 alebo 4 alebo 
článku 495 ods. 2;“

„ ii) expozíciám voči ústrednej vláde a 
centrálnym bankám sa priradí riziková 
váha 0 % podľa článku 114 ods. 2 alebo 
4;“

Or. en

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

Odôvodnenie

Technické zosúladenie súvisiace s predĺžením existujúcich prechodných opatrení týkajúcich 
sa zaobchádzania s expozíciami voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských 
štátov, ktoré sú v dôsledku pandémie COVID-19 denominované a financované v domácej 
mene iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 51
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 366 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 366 ods. 4 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Za mimoriadne výnimočných okolností 
môžu príslušné orgány vylúčiť 
prekročenia v prípade hypotetických aj 
skutočných zmien, ak tieto prekročenia 
nevyplývajú z nedostatkov v internom 
modeli a ktoré nastali medzi 1. januárom 
2020 a 31. decembrom 2021, pri výpočte 
sčítanca uvedeného v odseku 3.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 366 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 366 ods. 4 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Príslušné orgány môžu v individuálnych 
prípadoch vylúčiť prekročenia, ktoré 
nevyplývajú z nedostatkov v internom 
modeli a ktoré nastali pri výpočte sčítanca 
uvedeného v článku 366 odseku 3.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 366 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 366 ods. 4 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Príslušné orgány môžu v individuálnych 
prípadoch vylúčiť prekročenia, ktoré 
nevyplývajú z nedostatkov v internom 
modeli a ktoré nastali medzi 1. januárom 
2020 a 31. decembrom 2021, pri výpočte 
sčítanca uvedeného v odseku 3 tohto 
článku.“

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na nedávne mimoriadne úrovne volatility na finančných trhoch sa kvantitatívny 
koeficient posunul smerom nahor, čo sa môže stať, keď volatilita trhu prekročí úrovne 
predpovedané interným modelom banky. BCBS stanovuje možnosť vyrovnať takéto 
jednorazové udalosti, ale takéto ustanovenie nie je v našom rámci v plnej miere k dispozícii. 
Preto je obmedzený manévrovací priestor pre príslušné orgány na vylúčenie prekročení 
opodstatnený, a to v súlade so stanoviskom ECB z 20. mája 2020. Tento pozmeňujúci návrh 
treba vnímať v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom autora k odôvodneniu 8a.

Pozmeňujúci návrh 54
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 366 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 366 ods. 4 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Príslušné orgány môžu v individuálnych 
prípadoch vylúčiť prekročenia, ktoré 
nevyplývajú z nedostatkov v internom 
modeli a ktoré nastali pri výpočte sčítanca 
uvedeného v článku 366 odseku 3.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 429a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Článok 429a, zmenený nariadením 
(EÚ) 2019/876, sa mení takto:

vypúšťa sa

a) V odseku 1 sa úvodná veta 
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písmena n) nahrádza takto:
„n) tieto expozície voči centrálnej 
banke inštitúcie za podmienok uvedených 
v odsekoch 5 a 6:; “
b) V odseku 7 sa vymedzenie pojmov 
„EMLR“ a „CB“ nahrádza takto:
„EMLR = veľkosť celkovej expozície 
inštitúcie v zmysle článku 429 ods. 4 
vrátane expozícií vylúčených v súlade 
s odsekom 1 písm. n) tohto článku v deň 
verejného vyhlásenia uvedeného v odseku 
5 písm. a) tohto článku; a
CB = celková hodnota expozícií inštitúcie 
voči jej centrálnej banke, ktorých 
vylúčenie je oprávnené v súlade 
s odsekom 1 písm. n), v deň verejného 
vyhlásenia uvedeného v odseku 5 písm. a). 
“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 429a – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v odseku 1 sa vkladá toto písmeno:
„pa) cenné papiere centrálnych vlád 
hospodárskej menovej únie a expozície 
voči centrálnym bankám. Toto bude platiť 
do 30. júna 2023 vzhľadom na účinky 
krízy a do prijatia konečného 
rozhodnutia.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Othmar Karas, Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 429a – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 5 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„ba) príslušný orgán inštitúcie po 
porade s príslušnou centrálnou bankou 
určil dátum, ku ktorému sa výnimočné 
okolnosti považujú za začaté, a tento 
dátum verejne oznámil. Dátum sa stanoví 
na posledný deň štvrťroku.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nutné vnímať v súvislosti s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi 
autora k dočasnému vylúčeniu určitých expozícií voči centrálnym bankám z výpočtu  
ukazovateľa finančnej páky vzhľadom na COVID-19. Keďže je pravdepodobné, že banky 
nahromadia značný objem rezerv centrálnych bánk do 28. júna 2021, keď sa začne 
uplatňovať „konečné“ vlastné rozhodnutie o vylúčení rezerv centrálnych bánk, týmto 
pozmeňujúcim návrhom by sa malo zamedziť výraznej rekalibrácii požiadavky ukazovateľa 
finančnej páky smerom nahor, a to presunutím referenčného dátumu pre výpočet mechanizmu 
kompenzácie na začiatok výnimočných okolností.

Pozmeňujúci návrh 58
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 429a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„EMLR = veľkosť celkovej expozície 
inštitúcie v zmysle článku 429 ods. 4 
vrátane expozícií vylúčených v súlade 
s odsekom 1 písm. n) tohto článku v deň 
verejného vyhlásenia uvedeného v odseku 
5 písm. a) tohto článku;

„EMLR = veľkosť celkovej expozície 
inštitúcie v zmysle článku 429 ods. 4 
vrátane expozícií vylúčených v súlade 
s odsekom 1 písm. n) tohto článku k 
dátumu verejného vyhlásenia uvedeného 
v odseku 5 písm. a) tohto článku; a
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nutné vnímať v súvislosti s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi 
autora k dočasnému vylúčeniu určitých expozícií voči centrálnym bankám z výpočtu  
ukazovateľa finančnej páky vzhľadom na COVID-19. Keďže je pravdepodobné, že banky 
nahromadia značný objem rezerv centrálnych bánk do 28. júna 2021, keď sa začne 
uplatňovať „konečné“ vlastné rozhodnutie o vylúčení rezerv centrálnych bánk, týmto 
pozmeňujúcim návrhom by sa malo zamedziť výraznej rekalibrácii požiadavky ukazovateľa 
finančnej páky smerom nahor, a to presunutím referenčného dátumu pre výpočet mechanizmu 
kompenzácie na začiatok výnimočných okolností.

Pozmeňujúci návrh 59
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 429a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

CB = celková hodnota expozícií inštitúcie 
voči jej centrálnej banke, ktorých 
vylúčenie je oprávnené v súlade s odsekom 
1 písm. n), v deň verejného vyhlásenia 
uvedeného v odseku 5 písm. a).“

CB = priemerná hodnota expozícií 
inštitúcie voči jej centrálnej banke, 
vypočítaná za celé udržiavacie obdobie 
povinných minimálnych rezerv centrálnej 
banky, ktoré bezprostredne predchádzalo 
dátumu uvedenému v odseku 5 písm. c), 
ktorých vylúčenie je oprávnené v súlade 
s odsekom 1 písm. n), v deň verejného 
vyhlásenia uvedeného v odseku 5 písm. 
a).“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nutné vnímať v súvislosti s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi 
autora k dočasnému vylúčeniu určitých expozícií voči centrálnym bankám z výpočtu  
ukazovateľa finančnej páky vzhľadom na COVID-19. Keďže je pravdepodobné, že banky 
nahromadia značný objem rezerv centrálnych bánk do 28. júna 2021, keď sa začne 
uplatňovať „konečné“ vlastné rozhodnutie o vylúčení rezerv centrálnych bánk, týmto 
pozmeňujúcim návrhom by sa malo zamedziť výraznej rekalibrácii požiadavky ukazovateľa 
finančnej páky smerom nahor, a to presunutím referenčného dátumu pre výpočet mechanizmu 
kompenzácie na začiatok výnimočných okolností.
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Pozmeňujúci návrh 60
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Paul Tang, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Niels 
Fuglsang, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 450 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 450a
S cieľom zvýšiť odolnosť finančného 
sektora a posilniť jeho schopnosť 
poskytovať úvery reálnej ekonomike v 
súčasnej krízovej situácii, úverové 
inštitúcie pozastavia vyplácanie 
akýchkoľvek podielov na zisku do októbra 
2021. Do tohto termínu pozastavia 
úverové inštitúcie spätný výkup akcií a 
vyplácanie nadmerných prémií.
Tento odsek sa bude uplatňovať na 
inštitúcie vymedzené v článku 2 bodoch 
7., 16., 22. a 23. nariadenia (EÚ) č. 
468/2014 (ECB/2014/17).“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 467 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 467a
Prudenciálny filter



PE652.494v01-00 34/75 AM\1206024SK.docx

SK

1. Odchylne od článku 35 a až do 
konca prechodného obdobia stanoveného 
v odseku 2 tohto článku, môžu inštitúcie 
zahrnúť do svojho vlastného kapitálu Tier 
1 sumu „A“ vypočítanú v súlade s týmto 
vzorcom:
A=(a) x f
Kde (a) je pozitívna alebo negatívna suma 
nerealizovaných strát od 31. decembra 
2019 účtovaná v položke „zmeny reálnej 
hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných 
reálnou hodnotou cez iný komplexný 
účtovný výsledok“ súvahy, ktorá 
zodpovedá expozíciám voči ústredným 
vládam, okrem tých, ktoré sú úverovo 
znehodnotené, ako sa vymedzuje v 
dodatku A k prílohe týkajúcej sa 
štandardu IFRS 9, ku každému dátumu 
vykazovania.
2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte 
sumy A uvedenej v prvom odseku tieto 
koeficienty „f“:
a) 1 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;
b) 1 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;
c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;
d) 0,50 počas obdobia od 1. januára 
2023 do 31. decembra 2023;
e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024.
3. Inštitúcia rozhodne, či počas 
prechodného obdobia bude uplatňovať 
dojednania stanovené v tomto článku a 
informuje príslušný orgán o svojom 
rozhodnutí do [dátum sa má potvrdiť]. Ak 
to inštitúcii vopred povolil príslušný 
orgán, inštitúcia môže počas prechodného 
obdobia jedenkrát zvrátiť svoje pôvodné 
rozhodnutie.“

Or. en
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Odôvodnenie

Rôzne inštitúcie uznávajú extrémne úrovne volatility na finančných trhoch.  Volatilita vedie k 
zvyšovaniu výnosov verejného dlhu, čo zas spôsobuje nerealizované straty z expozície bánk. V 
nariadení CRR sa stanovuje, že nerealizované zisky/straty sa musia kompenzovať z vlastného 
kapitálu Tier 1.  Tento procyklický vplyv podkopáva poskytovanie úverov ekonomike.  V 
záujme zamedzenia tomuto problému sa obnovuje dočasný, transparentný a prudenciálny 
filter zohľadňujúci pandémiu COVID-19.   Tento filter sa použil počas poslednej finančnej 
krízy.

Pozmeňujúci návrh 62
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 467 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 467a
1. Odchylne od článku 35 a do konca 
prechodného obdobia stanoveného 
v odseku 2 tohto článku, môžu nasledovné 
inštitúcie zahrnúť do svojho vlastného 
kapitálu Tier 1 sumu „A“ vypočítanú 
v súlade s týmto vzorcom: A= (a) x f
Kde:
(a) je zvýšenie čistých nerealizovaných 
strát od 31. decembra 2019 účtovaných v 
položke „zmeny reálnej hodnoty dlhových 
nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou 
cez iný komplexný účtovný výsledok.“
2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte 
sumy A uvedenej v prvom odseku tieto 
koeficienty „f“:
a) 1 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;
b) 1 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;
c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;
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d) 0,50 počas obdobia od 1. januára 
2023 do 31. decembra 2023;
e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024;
3. Inštitúcia rozhodne, či počas 
prechodného obdobia bude uplatňovať 
dojednania stanovené v tomto článku a 
informuje príslušný orgán o svojom 
rozhodnutí do ........ 2020. Ak to inštitúcii 
vopred povolil príslušný orgán, inštitúcia 
môže počas prechodného obdobia 
jedenkrát zvrátiť svoje pôvodné 
rozhodnutie.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A 
k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr.“

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znehodnotených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A 
k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr.“ Inštitúcie 
môžu nahradiť uvedený referenčný dátum 
dátumom 1. januára 2018, keď súčet 
očakávaných úverových strát je k 
uvedenému dátumu nižší.;
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nahrádza súčasnú dynamickú zložku novou dynamickou zložkou na obdobie 
rokov 2020 – 2024. Komisia však odoberá možnosť akumulovaného opätovného zahrnutia 
bankám s pozitívnou dynamickou zložkou v rokoch 2018 – 2019, čo má následný negatívny 
vplyv. Je to v rozpore s logikou uvedeného návrhu, pretože niektoré inštitúcie by boli v 
horšom postavení, než keby sa zachovalo súčasné prechodné obdobie. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa tento problém rieši tým, že úverovým inštitúciám umožňuje zvoliť si referenčný 
dátum. 

Pozmeňujúci návrh 64
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A 
k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr.“

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znehodnotených finančných 
aktívach, takto klasifikovaných pred 1. 
januárom 2020 a vymedzených v dodatku 
A k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, 
k 1. januáru 2020 alebo k dátumu 
prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 
podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „c) inštitúcie nahradia sumu 
vypočítanú podľa odseku 3 písm. b) tohto 
článku súčtom 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A 
k prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, 
k 1. januáru 2020 alebo k dátumu 
prvotného uplatnenia štandardu IFRS 9 
podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr, 
zníženým o súčet súvisiacich súm 
očakávaných strát pre tie isté expozície 
vypočítaných v súlade s článkom 158 ods. 
5, 6 a 10.  Ak je výsledkom výpočtu 
záporné číslo, inštitúcia stanoví sumu 
uvedenú v odseku 3 písm. b) tohto článku 
vo výške, ktorá sa rovná nule.

c) inštitúcie nahradia sumu vypočítanú 
podľa odseku 3 písm. b) tohto článku 
súčtom 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znehodnotených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A k 
prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr, zníženým o 
súčet súvisiacich súm očakávaných strát 
pre tie isté expozície vypočítaných v súlade 
s článkom 158 ods. 5, 6 a 10. Inštitúcie 
môžu nahradiť uvedený referenčný dátum 
dátumom 1. januára 2018, keď súčet 
očakávaných úverových strát je k tomuto 
dátumu nižší. Ak je výsledkom výpočtu 
záporné číslo, inštitúcia stanoví sumu 
uvedenú v odseku 3 písm. b) tohto článku 
vo výške, ktorá sa rovná nule.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nahrádza súčasnú dynamickú zložku novou dynamickou zložkou na obdobie 
rokov 2020 – 2024. Komisia však odoberá možnosť akumulovaného opätovného zahrnutia 
bankám s pozitívnou dynamickou zložkou v rokoch 2018 – 2019, čo má následný negatívny 
vplyv. Je to v rozpore s logikou uvedeného návrhu, pretože niektoré inštitúcie by boli v 
horšom postavení, než keby sa zachovalo súčasné prechodné obdobie. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa tento problém rieši tým, že úverovým inštitúciám umožňuje zvoliť si referenčný 
dátum.
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Pozmeňujúci návrh 66
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 0,7 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

a) 0,85 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 0,7 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

a) 1 počas obdobia od 1. januára 2018 
do 31. decembra 2018;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.

Pozmeňujúci návrh 68
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
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Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;

b) 0,7 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;

b) 0,85 počas obdobia od 1. januára 
2019 do 31. decembra 2019;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.

Pozmeňujúci návrh 70
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 0,25 počas obdobia od 1. januára c) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
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2022 do 31. decembra 2022; 2023 do 31. decembra 2024;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;

c) 0,85 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.

Pozmeňujúci návrh 72
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 0 počas obdobia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2024;

d) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 0 počas obdobia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2024;

d) 0,85 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) 0,7 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.
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Pozmeňujúci návrh 75
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
2023 do 31. decembra 2023;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie prepracúva len dynamickú zložku. Domnievame sa, že je taktiež potrebné 
opätovne nastaviť statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na 
kapitál, čo by malo negatívny vplyv na poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto 
opatrenie je výslovne zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila 
dokument s názvom Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje 
takéto opätovné nastavenie.

Pozmeňujúci návrh 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie upravuje len dynamickú zložku.  Domnievame sa tiež, že je potrebné upraviť 
statickú zložku, aby sa zabránilo nežiadúcim procyklickým účinkom na kapitál, ktoré 
negatívne ovplyvňujú poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Toto opatrenie je výslovne 
zlučiteľné s bazilejskými požiadavkami. 3. apríla 2020 BCBS zverejnila dokument s názvom 
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Opatrenia na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19, ktorý umožňuje takéto opätovné 
nastavenie.

Pozmeňujúci návrh 77
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6a – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 
do 31. decembra 2020;

a) 0,9 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 počas obdobia od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2021;

b) 0,9 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f – bod ii
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 7 –
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) vkladá sa tento pododsek: vypúšťa sa
„Pri prepočte požiadaviek uvedených 
v tomto nariadení a v smernici 2013/36/EÚ 
na účely prvého pododseku sa sume ABSA 
uvedenej v odseku 1 druhého pododseku 
písm. a) priraďuje riziková váha 100 %.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno h a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) dopĺňa sa tento odsek:
„9a. Komisia do 24 mesiacov po prijatí 
tohto nariadenia vydá správu, v ktorej 
komplexne posúdi ustanovenia článku 
473a a podľa potreby predloží legislatívne 
návrhy s cieľom vytvoriť transparentný a 
proticyklický rámec pre uznávanie 
očakávaných úverových strát.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 473aa
1. Odchylne od článku 35 a do konca 
prechodného obdobia stanoveného 
v odseku 2 tohto článku, môžu nasledovné 
inštitúcie zahrnúť do svojho vlastného 
kapitálu Tier 1 sumu „A“ vypočítanú 
v súlade s týmto vzorcom:
A= (a) x f
Kde:
(a) je zvýšenie čistých nerealizovaných 
strát od 31. decembra 2019 účtovaných v 
položke „zmeny reálnej hodnoty dlhových 
nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou 
cez iný komplexný účtovný výsledok.“
2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte sumy A 
uvedenej v prvom odseku tieto koeficienty 
„f“:
a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 do 
31. decembra 2020;
b) 1 počas obdobia od 1. januára 2021 do 
31. decembra 2021;
c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 2022 
do 31. decembra 2022;
d) 0,50 počas obdobia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2023;
e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 2024 
do 31. decembra 2024;
3. Inštitúcia rozhodne, či počas 
prechodného obdobia bude uplatňovať 
dojednanie stanovené v tomto článku a 
informuje príslušný orgán o svojom 
rozhodnutí do ........ 2020. Ak to inštitúcii 
vopred povolil príslušný orgán, inštitúcia 
môže počas prechodného obdobia 
jedenkrát zvrátiť svoje pôvodné 
rozhodnutie.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 473aa
1. Odchylne od článku 35 a do konca 
prechodného obdobia stanoveného 
v odseku 2 tohto článku, môžu nasledovné 
inštitúcie zahrnúť do svojho vlastného 
kapitálu Tier 1 sumu „A“ vypočítanú 
v súlade s týmto vzorcom: A=(a) x f, kde:  
(a) je zvýšenie čistých nerealizovaných 
strát od 31. decembra 2019 účtovaných v 
položke „zmeny reálnej hodnoty dlhových 
nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou 
cez iný komplexný účtovný výsledok.“
2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte 
sumy A uvedenej v prvom odseku tieto 
koeficienty „f“:
a) 1 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;
b) 1 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;
c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;
d) 0,50 počas obdobia od 1. januára 
2023 do 31. decembra 2023;
e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024.
3. Inštitúcia rozhodne, či počas 
prechodného obdobia bude uplatňovať 
dojednania stanovené v tomto článku a 
informuje príslušný orgán o svojom 
rozhodnutí do ........ 2020. Ak to inštitúcii 
vopred povolil príslušný orgán, inštitúcia 
môže počas prechodného obdobia 
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jedenkrát zvrátiť svoje pôvodné 
rozhodnutie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 493 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 493 sa odsek 4 nahrádza 
takto:

„4. Odchylne od článku 395 ods. 1 
môžu príslušné orgány povoliť, aby 
inštitúciám vznikali akékoľvek expozície 
uvedené v odseku 5 tohto článku spĺňajúce 
podmienky stanovené v odseku 6 tohto 
článku, a to až do týchto limitov:

„4. Odchylne od článku 395 ods. 1 
môžu príslušné orgány povoliť, aby 
inštitúciám vznikali akékoľvek expozície 
uvedené v odseku 5 tohto článku spĺňajúce 
podmienky stanovené v odseku 6 tohto 
článku, a to až do týchto limitov:

a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2018;

a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023;

b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2019;

b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024;

c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2020;

c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2025;

Limity uvedené v prvom pododseku písm. 
a), b) a c) sa uplatňujú na hodnoty 
expozícií po zohľadnení vplyvu zmiernenia 
kreditného rizika v súlade s článkami 399 
až 403.“

Limity uvedené v prvom pododseku písm. 
a), b) a c) sa uplatňujú na hodnoty 
expozícií po zohľadnení vplyvu zmiernenia 
kreditného rizika v súlade s článkami 399 
až 403.“

Or. en

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

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je opätovne zaviesť prechodné obdobia pôvodne stanovené pre expozície voči 
ústredným vládam a centrálnym bankám, ktoré sú denominované v mene iného členského 
štátu, a to tak pokiaľ ide o rizikové váhy priradené týmto expozíciám, ako aj o uplatňovanie 
pravidiel veľkej majetkovej angažovanosti.



AM\1206024SK.docx 49/75 PE652.494v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 84
Carmen Avram, Mihai Tudose

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 495 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 495 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

„2. Pri výpočte hodnôt rizikovo 
vážených expozícií na účely článku 114 
ods. 4 sa až do 31. decembra 2017 
priraďuje v súvislosti s expozíciami voči 
ústredným vládam alebo centrálnym 
bankám členských štátov denominovaným 
a financovaným v domácej mene 
ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká 
riziková váha, aká by sa uplatnila na takéto 
expozície denominované a financované v 
ich domácej mene.“

„2. Pri výpočte hodnôt rizikovo 
vážených expozícií na účely článku 114 
ods. 4 sa až do 31. decembra 2022 
priraďuje v súvislosti s expozíciami voči 
ústredným vládam alebo centrálnym 
bankám členských štátov denominovaným 
a financovaným v domácej mene 
ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká 
riziková váha, aká by sa uplatnila na takéto 
expozície denominované a financované v 
ich domácej mene.

Or. en

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

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je opätovne zaviesť prechodné obdobia pôvodne stanovené pre expozície voči 
ústredným vládam a centrálnym bankám, ktoré sú denominované v mene iného členského 
štátu, a to tak pokiaľ ide o rizikové váhy priradené týmto expozíciám, ako aj o uplatňovanie 
pravidiel veľkej majetkovej angažovanosti.

Pozmeňujúci návrh 85
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 495 – odsek 2
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Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 495 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

„2. Pri výpočte hodnôt rizikovo 
vážených expozícií na účely článku 114 
ods. 4 sa až do 31. decembra 2017 
priraďuje v súvislosti s expozíciami voči 
ústredným vládam alebo centrálnym 
bankám členských štátov denominovaným 
a financovaným v domácej mene 
ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká 
riziková váha, aká by sa uplatnila na takéto 
expozície denominované a financované v 
ich domácej mene.“

„2. Pri výpočte hodnôt rizikovo 
vážených expozícií na účely článku 114 
ods. 4 sa až do 31. decembra 2022 
priraďuje v súvislosti s expozíciami voči 
ústredným vládam alebo centrálnym 
bankám členských štátov denominovaným 
a financovaným v domácej mene 
ktoréhokoľvek členského štátu rovnaká 
riziková váha, aká by sa uplatnila na takéto 
expozície denominované a financované v 
ich domácej mene.

Or. en

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

Pozmeňujúci návrh 86
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok: vypúšťa sa
„Článok 500a
Dočasné zaobchádzanie s verejnými 
zárukami súvisiacimi s pandémiou 
ochorenia COVID-19
Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
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štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok: vypúšťa sa
Článok 500a
Dočasné zaobchádzanie s verejnými 
zárukami súvisiacimi s pandémiou 
ochorenia COVID-19
Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Caroline Nagtegaal
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok: vypúšťa sa
Článok 500a
Dočasné zaobchádzanie s verejnými 
zárukami súvisiacimi s pandémiou 
ochorenia COVID-19
Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
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ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Na túto výnimku sa vzťahujú tieto 
dodatočné podmienky:
a) s oprávnenými verejnými 
poskytovateľmi uvedenými v článku 201 
ods. 1 písm. b) sa zaobchádza ako s 
expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v 
jurisdikcii ktorého sú usadení podľa 
článku 115 ods. 2, ktorým by sa podľa 
tretej časti hlavy II kapitoly 2 priradila 
riziková váha 0 %;
b) s oprávnenými verejnými 
poskytovateľmi uvedenými v článku 201 
ods. 1 písm. e) sa zaobchádza ako s 
expozíciami  voči ústrednej vláde štátu, v 
jurisdikcii ktorého sú usadení podľa 
článku 116 ods. 4, ktorým by sa podľa 
tretej časti hlavy II kapitoly 2 priradila 
riziková váha 0 %;
c)  oprávneným ručiteľom uvedeným 
v článku 201 ods. 1 písm. c) a d) by sa 
podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 
priradila riziková váha 0%.

Or. en

Odôvodnenie

Domnievame sa, že všeobecné rozšírenie tohto preferenčného zaobchádzania na akúkoľvek 
verejnú záruku vydanú ktorýmkoľvek subjektom verejného sektora nemusí byť opodstatnené. 
Existujú jurisdikcie EÚ, v ktorých regionálne vlády a/alebo špecializované subjekty verejného 
sektora poskytujú zabezpečenie a v niektorých prípadoch poskytli záruku miestne samosprávy 
s cieľom podporiť financovanie vývozu. Preto navrhujeme uplatniť túto výnimku len na 
verejných ručiteľov, ktorí sú spoľahliví a z hľadiska úverového rizika sa považujú za 
rovnocenných so svojou ústrednou vládou.

Pozmeňujúci návrh 90
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Odchylne od článku 47c ods. 3 sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení, účelom tohto osobitného pozmeňujúceho návrhu je uznať, že 
verejné záruky majú rovnaké účinky na zmierňovanie rizika ako tie, ktoré poskytujú agentúry 
na podporu exportu. V záujme dosiahnutia úplného zosúladenia pri zaobchádzaní s týmito 
zárukami je preto potrebné vyhnúť sa pri uplatňovaní takéhoto zaobchádzania akýmkoľvek 
lehotám. Rozsah pôsobnosti tohto pozmeňujúceho návrhu je už obmedzený jeho poslednými 
vetami, čo má za následok to, že sa uplatňuje len na expozície, ktoré sú zaručené v súvislosti s 
pandémiou COVID-19.

Pozmeňujúci návrh 91
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 

Odchylne od článku 47c ods. 3 sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
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koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Odchylne od článku 47c ods. 3 sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Johan Van Overtveldt, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od článku 114 ods. 2, 
v  prípade expozícií voči ústredným 
vládam a centrálnym bankám členských 
štátov, ktoré sú denominované a 
financované v domácej mene iného 
členského štátu:
a) do 31. decembra 2022 je riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 
% rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
b) v období od 1. januára 2023 do 
31.  decembra 2023 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 20 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
c) v období od 1. januára 2024 do 
31. decembra 2024 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 50 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
d) v období začínajúcom 1. januára 
2025 a neskôr je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 100 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Vlády budú musieť financovať opatrenia na boj proti dôsledkom pandémie COVID-19 
prostredníctvom emisie štátnych dlhopisov. Môže sa stať, že členské štáty, ktoré nie sú členmi 
eurozóny, budú mať povinnosť financovať opatrenia vydávaním dlhopisov denominovaných 
v  mene iného členského štátu, najmä v eurách. Navrhujeme preto rozšíriť a opätovne zaviesť 
prechodné opatrenia pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám, ktoré sú 
denominované v mene iného členského štátu, a to tak pokiaľ ide o rizikové váhy priradené 
týmto expozíciám, ako aj o uplatňovanie pravidiel veľkej majetkovej angažovanosti.
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Pozmeňujúci návrh 94
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od článku 114 ods. 2, 
v  prípade expozícií voči ústredným 
vládam a centrálnym bankám členských 
štátov, ktoré sú denominované a 
financované v domácej mene iného 
členského štátu.
a) do 31. decembra 2022 je riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 
% rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
b) v období od 1. januára 2023 do 31. 
decembra 2023 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 20 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
c) v období od 1. januára 2024 do 
31.  decembra 2024 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 50 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
d) v období začínajúcom 1. januára 
2025 a neskôr je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 100 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
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Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od článku 114 ods. 2, 
v  prípade expozícií voči ústredným 
vládam a centrálnym bankám členských 
štátov, ktoré sú denominované a 
financované v domácej mene iného 
členského štátu.
a) do 31. decembra 2022 je riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 
% rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
b) v období od 1. januára 2023 do 
31.  decembra 2023 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 20 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
c) v období od 1. januára 2024 do 
31.  decembra 2024 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 50 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
d) v období začínajúcom 1. januára 
2025 a neskôr je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 100 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od článku 429 ods. 5 
písm. b) a potom od článku 429a, keď sa 
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tento článok začne uplatňovať, až do 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] by 
sa časť expozície zaručená oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e) , keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc – záruka alebo protizáruka 
poskytuje ako súčasť podporných 
opatrení na pomoc dlžníkom v kontexte 
pandémie ochorenia COVID-19, mala 
vylúčiť z výpočtu expozície ukazovateľa 
finančnej páky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Odchylne od článku 395 ods. 1 a 
článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány 
umožniť inštitúciám, aby im vznikli 
expozície uvedené v odseku 1 tohto článku 
do týchto limitov:
a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023;
b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024;
c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2025.
Limity uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a), b) a c) sa uplatňujú 
na hodnoty expozícií po zohľadnení 
vplyvu zmiernenia kreditného rizika 
v súlade s článkami 399 až 403.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Odchylne od článku 395 ods. 1 a 
článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány 
umožniť inštitúciám, aby im vznikli 
expozície uvedené v odseku 1 tohto článku 
do týchto limitov: 
a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023; 
b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024; 
c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2025. 
Limity uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a), b) a c) sa uplatňujú 
na hodnoty expozícií po zohľadnení 
vplyvu zmiernenia kreditného rizika 
v súlade s článkami 399 až 403. 

Or. en

Odôvodnenie

Vlády budú musieť financovať opatrenia na boj proti dôsledkom pandémie COVID-19 
prostredníctvom emisie štátnych dlhopisov. Môže sa stať, že členské štáty, ktoré nie sú členmi 
eurozóny, budú mať povinnosť financovať opatrenia vydávaním dlhopisov denominovaných v 
mene iného členského štátu, najmä v eurách. Navrhujeme preto rozšíriť a opätovne zaviesť 
prechodné opatrenia pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám, ktoré sú 
denominované v mene iného členského štátu, a to tak pokiaľ ide o rizikové váhy priradené 
týmto expozíciám, ako aj o uplatňovanie pravidiel veľkej majetkovej angažovanosti.

Pozmeňujúci návrh 99
Marek Belka, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Odchylne od článku 395 ods. 1 a 
článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány 
umožniť inštitúciám, aby im vznikli 
expozície uvedené v odseku 1 tohto článku 
do týchto limitov:
a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023;
b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024;
c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2025.
Limity uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a), b) a c) sa uplatňujú 
na hodnoty expozícií po zohľadnení 
vplyvu zmiernenia kreditného rizika 
v súlade s článkami 399 až 403.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew
Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Odchylne od článku 150 ods. 1 
písm. d) bodu ii) môžu inštitúcie po 
získaní predchádzajúceho povolenia od 
príslušných orgánov a za podmienok 
stanovených v článku 150 uplatňovať 
štandardizovaný prístup aj na expozície 
voči ústredným vládam a centrálnym 
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bankám, ktorým sa podľa odseku 1 tohto 
článku priraďuje 0 % riziková váha.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Caroline Nagtegaal
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 500b
Dočasné vylúčenie určitých expozícií voči 
centrálnym bankám z opatrenia celkovej 
expozície vzhľadom na pandémiu 
COVID-19
1. Odchylne od článku 429 ods. 4 
môže inštitúcia do 27. júna 2021 vylúčiť 
zo svojej celkovej expozície tieto expozície 
voči centrálnej banke inštitúcie za 
podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3:
a) mince a bankovky, ktoré 
predstavujú zákonnú menu v jurisdikcii 
centrálnej banky;
b) aktíva predstavujúce pohľadávky 
voči centrálnej banke vrátane rezerv 
držaných v centrálnej banke. Suma 
vylúčená inštitúciou nemôže prekročiť 
priemernú výšku expozícií uvedených v 
písmenách a) a b) prvého pododseku za 
ostatné celé udržiavacie obdobie 
centrálnej banky inštitúcie.
2. Inštitúcia môže vylúčiť expozície 
uvedené v odseku 1, ak príslušný orgán 
inštitúcie po konzultácii s príslušnou 
centrálnou bankou stanovil a verejne 
vyhlásil, že existujú výnimočné okolnosti, 
ktoré odôvodňujú vylúčenie s cieľom 
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uľahčiť vykonávanie menových politík.
3. Na účely odseku 1 musia 
expozície, ktoré sa majú vylúčiť, spĺňať 
obe tieto podmienky:
a) sú denominované v rovnakej mene 
ako vklady prijaté inštitúciou;
b) ich priemerná splatnosť výrazne 
nepresahuje priemernú splatnosť vkladov 
prijatých inštitúciou.
4. Inštitúcia, ktorá zo svojej celkovej 
expozície vylúči expozície voči svojej 
centrálnej banke v súlade s odsekom 1, 
zverejní aj ukazovateľ finančnej páky, 
ktorý by mala, ak by tieto expozície 
nevylúčila.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 500b
Dočasné zaobchádzanie s verejným dlhom 
súvisiacim s pandémiou ochorenia 
COVID-19, ktorý bol vydaný v mene 
iného členského štátu
1. Odchylne od článku 114 ods. 2, v 
prípade expozícií voči ústredným vládam a 
centrálnym bankám členských štátov, 
ktoré sú denominované a financované v 
domácej mene iného členského štátu a 
ktoré pozostávajú z položiek aktív 
vydaných v období od 1. januára 2020 do 
31. decembra 2022:
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a) do 31. decembra 2022 je riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 
% rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
b) v roku 2023 dosiahne vypočítaná 
suma rizikovo vážených expozícií výšku 20 
% z rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.
c) v roku 2024 dosiahne vypočítaná 
suma rizikovo vážených expozícií výšku 50 
% z rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.
d) v roku 2025 a neskôr dosiahne 
vypočítaná suma rizikovo vážených 
expozícií výšku 100 % z rizikovej váhy 
priradenej týmto expozíciám v súlade s 
článkom 114 ods. 2.
2. Odchylne od článku 395 ods. 1 a 
článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány 
umožniť inštitúciám, aby im vznikli 
expozície uvedené v odseku 1 tohto článku 
do týchto limitov:
a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2022;
b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023;
c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024.
Limity uvedené v prvom pododseku písm. 
a), b) a c) sa uplatňujú na hodnoty 
expozícií po zohľadnení vplyvu 
zmiernenia kreditného rizika v súlade 
s článkami 399 až 403.
3. Odchylne od článku 150 ods. 1 
písm. d) bodu ii) môžu inštitúcie po 
získaní predchádzajúceho povolenia od 
príslušných orgánov a za podmienok 
stanovených v článku 150 uplatňovať 
štandardizovaný prístup aj na expozície 
voči ústredným vládam a centrálnym 
bankám, ktorým sa podľa odseku 1 tohto 
článku priraďuje 0 % riziková váha.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zavádza predĺženie existujúcich prechodných opatrení týkajúcich sa 
zaobchádzania s expozíciami voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských štátov, 
ktoré sú denominované a financované v domácej mene iného členského štátu. Cieľom je 
zaoberať sa finančnými potrebami členských štátov, ktoré nepatria do eurozóny, a zabezpečiť 
rovnaký prístup k finančným prostriedkom a vydávať dlhové nástroje na účinné riešenie 
pandémie COVID-19, čím sa odďaľuje postupné ukončenie procesu súvisiacich rizikových 
váh, pričom sa zohľadňuje účinok zmierňovania kreditného rizika.

Pozmeňujúci návrh 103
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b) Vkladá sa tento článok:
„Článok 500c
Dočasné vylúčenie určitých expozícií voči 
centrálnym bankám z opatrenia celkovej 
expozície vzhľadom na pandémiu 
COVID-19
1. Odchylne od článku 429 ods. 4 
môže inštitúcia do 27. júna 2021 vylúčiť 
zo svojej celkovej expozície tieto expozície 
voči centrálnej banke inštitúcie za 
podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3:
a) mince a bankovky, ktoré 
predstavujú zákonnú menu v jurisdikcii 
centrálnej banky;
b) aktíva predstavujúce pohľadávky 
voči centrálnej banke vrátane rezerv 
držaných v centrálnej banke.
Suma vylúčená inštitúciou nemôže 
prekročiť priemernú výšku expozícií 
uvedených v písmenách a) a b) prvého 
pododseku za ostatné celé udržiavacie 
obdobie centrálnej banky inštitúcie.
2. Inštitúcia môže vylúčiť expozície 
uvedené v odseku 1, ak príslušný orgán 
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inštitúcie po konzultácii s príslušnou 
centrálnou bankou stanovil a verejne 
vyhlásil, že existujú výnimočné okolnosti, 
ktoré odôvodňujú vylúčenie s cieľom 
uľahčiť vykonávanie menových politík.
3. Na účely odseku 1 musia 
expozície, ktoré sa majú vylúčiť, spĺňať 
obe tieto podmienky:
a) sú denominované v rovnakej mene 
ako vklady prijaté inštitúciou;
b) ich priemerná splatnosť výrazne 
nepresahuje priemernú splatnosť vkladov 
prijatých inštitúciou.
4. Inštitúcia, ktorá zo svojej celkovej 
expozície vylúči expozície voči svojej 
centrálnej banke v súlade s odsekom 1, 
zverejní aj ukazovateľ finančnej páky, 
ktorý by mala, ak by tieto expozície 
nevylúčila.“

Or. en

Odôvodnenie

 Aj keď ukazovateľ finančnej páky ešte nie je záväzným kapitálovým obmedzením, používa sa 
ako referencia účastníkmi trhu a vo všetkých porovnávacích analýzach. Na tento účel by sa 
týmto cieleným pozmeňujúcim návrhom mal na skorší dátum posunúť dátum uplatňovania 
vylúčenia rezerv centrálnej banky z výpočtu ukazovateľa finančnej páky, čím by sa stal 
uplatniteľným na súčasné požiadavky na podávanie správ, aby sa zabezpečilo, že toto 
opatrenie nadobudne účinnosť, keď je najviac potrebné vzhľadom na pandémiu COVID-19, a 
nie až od 28. júna 2021.   

Pozmeňujúci návrh 104
Othmar Karas, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Vkladá sa tento článok:
„Článok 500d
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Dočasné započítanie bežných nákupov a 
predajov čakajúcich na vyrovnanie 
vzhľadom na pandémiu COVID-19
1. Odchylne od článku 429, do 
27.  júna 2021 inštitúcie zaobchádzajú 
s  hotovosťou súvisiacou s bežnými 
predajmi a s cennými papiermi 
súvisiacimi s bežnými nákupmi, ktoré 
zostávajú v súvahe až do dátumu 
vyrovnania, ako s aktívami v súlade 
s  článkom 429 ods. 4 písm. a).
2. Inštitúcie, ktoré v súlade 
s  uplatniteľným účtovným rámcom 
uplatňujú na bežné nákupy a predaje 
čakajúce na vyrovnanie účtovanie v deň 
uzavretia obchodu, vykonajú reverzne 
všetky kompenzácie medzi peňažnými 
pohľadávkami pre bežné predaje čakajúce 
na vyrovnanie a peňažnými záväzkami pre 
bežné nákupy čakajúce na vyrovnanie, 
ktoré sú povolené podľa uvedeného 
rámca. Po tom, ako inštitúcie vykonajú 
reverzne účtovnú kompenzáciu, môžu 
vykonať kompenzáciu medzi príslušnými 
peňažnými pohľadávkami a peňažnými 
záväzkami, kde sú súvisiace bežné predaje 
aj nákupy vyrovnané na základe dodania 
oproti platbe.
3. Inštitúcie, ktoré v súlade s 
uplatniteľným účtovným rámcom 
uplatňujú na bežné nákupy a predaje 
očakávajúce vyrovnanie účtovanie k 
dátumu vyrovnania, do veľkosti celkovej 
expozície zahrnú úplnú nominálnu 
hodnotu prísľubov na úhradu v súvislosti 
s bežnými nákupmi.
Inštitúcie môžu vzájomne započítať úplnú 
nominálnu hodnotu prísľubov na úhradu 
týkajúcich sa bežných nákupov a úplnú 
nominálnu hodnotu peňažných 
pohľadávok týkajúcich sa bežných 
predajov čakajúcich na vyrovnanie, iba ak 
sú splnené obe tieto podmienky:
a) bežné nákupy aj predaje sú 
vyrovnané na základe dodania oproti 
platbe;
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b) kúpené a predané finančné aktíva, 
ktoré sú spojené s peňažnými záväzkami 
a pohľadávkami, sú reálne ocenené 
prostredníctvom zisku a straty a zahrnuté 
do obchodnej knihy inštitúcie.“

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď ukazovateľ finančnej páky ešte nie je záväzným kapitálovým obmedzením, používa sa 
ako referencia účastníkmi trhu a vo všetkých porovnávacích analýzach. Na tento účel by sa 
týmto cieleným pozmeňujúcim návrhom mal na skorší dátum posunúť dátum, od ktorého majú 
inštitúcie možnosť započítať peňažné pohľadávky a peňažné záväzky týkajúce sa nesplatených 
transakcií, ak sa vyrovnávajú na základe dodania oproti platbe alebo rovnocenného systému 
vyrovnania. Tým by sa zabezpečilo, že toto ustanovenie nariadenia CRR2 nadobudne 
účinnosť, keď bude vzhľadom na pandémiu COVID-19 najviac potrebné, a nie až od 28. júna 
2021.

Pozmeňujúci návrh 105
Fabio Massimo Castaldo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3a
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 501a – odsek 1 – písmeno b, d, g, i, l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) písmená b), d), g), i) a l) článku 
501a ods. 1 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 3a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Vkladá sa tento odsek 3a: vypúšťa sa
„3a. Nasledujúce body článku 1 tohto 
nariadenia sa uplatňujú od [dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]:
a) bod 59, pokiaľ ide o ustanovenia 
o zaobchádzaní s určitými úvermi, ktoré 
poskytujú úverové inštitúcie dôchodcom 
alebo zamestnancom podľa článku 123 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
b) bod 133, pokiaľ ide o ustanovenia 
o úprave rizikovo vážených nezlyhaných 
expozícií voči MSP uvedených v článku 
501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
c) bod 134, pokiaľ ide o úpravu 
požiadaviek na vlastné zdroje na účely 
kreditného rizika pre expozície voči 
subjektom, ktoré prevádzkujú alebo 
financujú fyzické štruktúry alebo 
zariadenia, systémy a siete, ktoré 
poskytujú alebo podporujú základné 
verejné služby uvedené v článku 501a 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 3a – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bod 59, pokiaľ ide o ustanovenia 
o zaobchádzaní s určitými úvermi, ktoré 
poskytujú úverové inštitúcie dôchodcom 
alebo zamestnancom podľa článku 123 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

a) bod 59, pokiaľ ide o ustanovenia 
o zaobchádzaní s určitými úvermi, ktoré 
poskytujú úverové inštitúcie dôchodcom 
alebo zamestnancom podľa článku 123 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s rizikovou 
váhou zníženou na 30 %, ktorá sa bude 
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používať dočasne do [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov];

Or. en

Odôvodnenie

Úverom poskytnutým úverovou inštitúciou dôchodcom alebo zamestnancom s trvalou 
pracovnou zmluvou výmenou za bezpodmienečný prevod časti dôchodku alebo platu dlžníka,  
sa priradí riziková váha 35 %.  Vzhľadom na očakávaný významný pokles celkového 
dopytu/spotreby, ktorý sa predpokladá v dôsledku vplyvu krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, môže zníženie rizikovej váhy spojenej s týmito úvermi na 30 % motivovať úverové 
inštitúcie, aby zvýšili objem tohto typu úverov, čo by pomohlo zvýšiť súkromnú spotrebu a 
celkový dopyt.

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 3a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) bod 133, pokiaľ ide o ustanovenia 
o úprave rizikovo vážených nezlyhaných 
expozícií voči MSP uvedených v článku 
501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) bod 133, pokiaľ ide o ustanovenia 
o úprave rizikovo vážených nezlyhaných 
expozícií voči MSP uvedených v článku 
501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s týmto 
vzorcom, ktorý sa bude používať dočasne 
do [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov];

Or. en

Odôvodnenie

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 3a – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) bod 134, pokiaľ ide o úpravu 
požiadaviek na vlastné zdroje na účely 
kreditného rizika pre expozície voči 
subjektom, ktoré prevádzkujú alebo 
financujú fyzické štruktúry alebo 
zariadenia, systémy a siete, ktoré poskytujú 
alebo podporujú základné verejné služby 
uvedené v článku 501a nariadenia (EÚ) č. 
575/2013.;

c) bod 134, pokiaľ ide o úpravu 
požiadaviek na vlastné zdroje na účely 
kreditného rizika pre expozície voči 
subjektom, ktoré prevádzkujú alebo 
financujú fyzické štruktúry alebo 
zariadenia, systémy a siete, ktoré poskytujú 
alebo podporujú základné verejné služby 
uvedené v článku 501a nariadenia (EÚ) č. 
575/2013, so znížením požiadaviek na 
vlastné zdroje na účely kreditného rizika 
vypočítaného v súlade s treťou časťou 
hlavou II vynásobeného koficientom 0,60, 
ktorý sa dočasne používa do [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov].;

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok investícií do európskych infraštruktúr bol zrejmý už pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19, pričom pandémia bude mať teraz na investície ešte väčší negatívny 
vplyv. Okrem toho, bez náležitej podpory úverových inštitúcií pri financovaní obnovy 
dodávateľských reťazcov EÚ nebude schopná čeliť skutočným výzvam. Dočasné zníženie 
násobiaceho koeficientu (z 0,75 na 0,60) použitého na výpočet požiadavky na vlastné zdroje 
pre určité expozície týkajúce sa investícií do infraštruktúry by pomohlo vyplniť medzeru a 
zároveň podporiť hospodárske oživenie v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 110
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 3a – písmeno c a a c b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) článok 429a, pokiaľ ide o možnosť 
dočasne vylúčiť určité expozície z 
ukazovateľa finančnej páky, s výhradou 
príslušnej centrálnej banky, ktorá môže 
vyhlásiť, že výnimočné okolnosti existujú 
najskôr [6] mesiacov pred dátumom 
vyhlásenia.
cb) bod 117., pokiaľ ide o ustanovenia 
umožňujúce bankám započítať peňažné 
pohľadávky a peňažné záväzky týkajúce 
sa nesplatených transakcií, ak sa 
vyrovnávajú na základe dodania oproti 
platbe alebo rovnocenným systémom 
vyrovnania, podmienky vyrovnania 
stanovené v článku 429 g nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013;

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď ukazovateľ finančnej páky ešte nie je pre banky EÚ záväzným kapitálovým 
obmedzením, používa sa ako referencia účastníkmi trhu a vo všetkých porovnávacích 
analýzach, najmä z dôvodu rozdielov v úrovni rizikovo vážených aktív medzi európskymi 
bankami a bankami v USA. V dôsledku toho je ukazovateľ finančnej páky de facto záväzný aj 
pre banky v EÚ, a je to rozhodujúci faktor pri posudzovaní kapitálovej primeranosti, 
odolnosti, vlastného imania a oceňovania dlhu bánk v EÚ. Na tento účel bola súčasťou 
nariadenia CRR II politická dohoda o opatreniach na uvoľnenie kapacity pre pákový efekt 
bánk.

Pozmeňujúci návrh 111
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Odsek 5 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„5. Článok 1 bod 46 písm. b) tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o novú požiadavku 
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na vlastné zdroje pre G-SII stanovenú 
v článku 92 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 
575/2013, sa uplatňuje od 1. januára 
2023. “

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Odsek 7 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„7. Článok 1 bod 18 tohto nariadenia, 
pokiaľ ide o článok 36 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý 
obsahuje ustanovenie o výnimke zo zrážok 
pre obozretne ocenené softvérové aktíva, 
sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia 
účinnosti regulačných technických 
predpisov uvedených v článku 36 ods. 4 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2019/876
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Odsek 7 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„7. Článok 1 bod 18 tohto nariadenia, 
pokiaľ ide o článok 36 ods. 1 písm. b) 
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nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý 
obsahuje ustanovenie o výnimke zo zrážok 
pre obozretne ocenené softvérové aktíva, 
sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia 
účinnosti regulačných technických 
predpisov uvedených v článku 36 ods. 4 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Príslušné orgány zabezpečia, aby 
inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 
pododseku 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
(CRR), na ktoré sa vzťahujú akékoľvek 
dočasné opatrenia týkajúce sa kapitálu a 
prevádzkovej úľavy, nevyplácali 
akcionárom žiadne výnosy (dividendy,  
spätný výkup, kupóny dodatočného 
kapitálu Tier 1), ani dobrovoľné platby 
zamestnancom (prémie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Článok 1 bod 1 tohto nariadenia, 
pokiaľ ide o zmeny článku 429a 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmeneného 

vypúšťa sa
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nariadením (EÚ) 2019/876 vo vzťahu 
k mechanizmu kompenzácií, ktorý sa 
viaže na dočasné vylúčenie určitých rezerv 
centrálnych bánk, sa uplatňuje od 
28. júna 2021.

Or. en


