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Pakeitimas 18
Chris MacManus
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo gilios krizės laikotarpiu nustoti reguliuoti finansų sektoriaus elementus nėra tai, ko 
reikia. Nereikėtų atsisakyti pažangos, pasiektos reguliuojant ir kontroliuojant kapitalą po 
paskutinio nuosmukio. COVID-19 krizė neturėtų tapti priežastimi sugrįžti prie ankstesnio 
reguliavimo lygio. Neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais naudojimo 
skatinimas ir palankesnių sąlygų tam sudarymas yra tik finansų sektoriui, o ne realiajai 
ekonomikai arba šeimoms ir mažosioms įmonėms skirtas sprendimo būdas.

Pakeitimas 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2017 m. gruodžio 7 d. paskelbtais 
galutiniais sistemos „Bazelis III“ 
elementais pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų atveju minimalaus 
kredito reitingo reikalavimas nustatomas 
tik ribotam užtikrinimo teikėjų skaičiui, 
t. y. subjektams, kurie nėra vyriausybiniai 
subjektai, viešojo sektoriaus subjektai, 
įstaigos ar kitos finansų įstaigos, kurioms 
taikomas prudencinis reguliavimas. Todėl 
būtina iš dalies pakeisti Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 249 straipsnio 3 dalį, kad ji 
būtų suderinta su sistema „Bazelis III“, 
siekiant padidinti nacionalinių valstybės 
garantijų sistemų, padedančių įstaigoms 
įgyvendinti neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais strategijas po 

(5) 2017 m. gruodžio 7 d. paskelbtais 
galutiniais sistemos „Bazelis III“ 
elementais pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų atveju minimalaus 
kredito reitingo reikalavimas nustatomas 
tik ribotam užtikrinimo teikėjų skaičiui, 
t. y. subjektams, kurie nėra vyriausybiniai 
subjektai, viešojo sektoriaus subjektai, 
įstaigos ar kitos finansų įstaigos, kurioms 
taikomas prudencinis reguliavimas. Todėl 
būtina iš dalies pakeisti Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 249 straipsnio 3 dalį, kad ji 
būtų suderinta su sistema „Bazelis III“, 
siekiant padidinti nacionalinių valstybės 
garantijų sistemų, padedančių įstaigoms 
įgyvendinti neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais strategijas po 
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COVID-19 pandemijos, veiksmingumą; COVID-19 pandemijos, veiksmingumą; 
reikalaujama, kad nereguliuojamo 
netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjo 
kredito kokybė būtų 3 ar aukštesnio 
žingsnio;

Or. en

Pakeitimas 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kaip EBI nurodė 2020 m. gegužės 
6 d. ataskaitoje dėl sintetinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais PSS sistemos, 
būtina nustatyti konkrečią paprasto, 
skaidraus ir standartizuoto (PSS) 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad 
naudojimosi užimama padėtimi rizika ir 
modeliavimo rizika PSS balansinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju yra 
mažesnė negu ne PSS balansinio sintetinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
turėtų būti nustatytas tinkamas PSS 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais rizikai jautrus kalibravimas, kaip 
EBI rekomendavo savo ataskaitoje. 
Aktyviau naudojantis PSS balansiniu 
pakeitimu vertybiniais popieriais, kuris 
skatinamas rizikai jautresne tokio 
pakeitimo vertybiniais popieriais didesnio 
prioriteto segmento tvarka, prudenciškai 
patikimu būdu bus atlaisvintas 
reguliuojamasis kapitalas ir galiausiai 
papildomai išaugs įstaigų skolinimo 
pajėgumas;

(7) kaip EBI nurodė 2020 m. gegužės 
6 d. ataskaitoje dėl sintetinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais PSS sistemos, 
būtina nustatyti konkrečią paprasto, 
skaidraus ir standartizuoto (PSS) 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad 
naudojimosi užimama padėtimi rizika ir 
modeliavimo rizika PSS balansinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju yra 
mažesnė negu ne PSS balansinio sintetinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
turėtų būti nustatytas tinkamas PSS 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais rizikai jautrus kalibravimas, kaip 
EBI rekomendavo savo ataskaitoje, 
remdamasi dabartiniu lengvatiniu MVĮ 
portfelių didesnio prioriteto segmentų 
vertinimu. Aktyviau naudojantis PSS 
balansiniu pakeitimu vertybiniais 
popieriais, kuris skatinamas rizikai 
jautresne tokio pakeitimo vertybiniais 
popieriais didesnio prioriteto segmento 
tvarka, prudenciškai patikimu būdu bus 
atlaisvintas reguliuojamasis kapitalas ir 
galiausiai papildomai išaugs įstaigų 
skolinimo pajėgumas;

Or. en
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Pakeitimas 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 132 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„6a. Kai įvykdomos 3 dalyje nustatytos 
sąlygos ir laikantis 4 dalies, pozicijoms, 
kurias sudaro KIS investiciniai vienetai 
arba akcijos, suteikiamas 0 % rizikos 
koeficientas, kai jų pagrindinį portfelį 
sudaro euro zonos valstybių narių, kurių 
lyginamasis svoris, susijęs su kiekvienos 
valstybės narės obligacijomis, yra lygus 
kiekvienos valstybės narės kapitalo įnašui 
į Europos Centrinį Banką (ECB) 
lyginamajam svoriui, valstybės 
obligacijos. Kiekvienos valstybės narės 
kapitalo įnašo į ECB lyginamasis svoris 
atitinka valstybių narių nacionalinių 
centrinių bankų ECB apmokėto kapitalo 
pasirašymo raktą, kaip nustatyta prie 
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 
Protokolo dėl Europos centrinių bankų 
sistemos ir Europos centrinio banko 
statuto 29 straipsnyje.“;

Or. en

Pakeitimas 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 213 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
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a) kredito užtikrinimas yra tiesioginis; „a) kredito užtikrinimas yra tiesioginis 
arba neliečiamas SPĮ bankroto atveju;“;

Or. en

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

Pakeitimas 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
242 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 242 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„19a) „sintetinis kainų skirtumo 
perviršis“ – sintetinis kainų skirtumo 
perviršis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2017/2402 2 straipsnio 28 punkte;“;

Or. en

Pakeitimas 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 248 straipsnio 1 dalis papildoma 
šiuo punktu:
„da) Į sintetinio kainų skirtumo perviršio 
pozicijos vertę, kai taikytina, įtraukiami 
šie elementai:
i) bet kokios pajamos iš vertybiniais 
popieriais pakeistų pozicijų, kurias savo 
pelno ir nuostolio atskaitoje jau pripažino 
įstaiga iniciatorė pagal taikytiną apskaitos 
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sistemą, ir kurias įstaiga iniciatorė, 
atsižvelgdama į sutartines prievoles, 
sandoriui priskyrė kaip sintetinį kainų 
skirtumo perviršį;
ii) bet koks sintetinis kainų skirtumo 
perviršis, kurį įstaiga iniciatorė, 
atsižvelgdama į sutartines prievoles, 
priskyrė bet kuriais ankstesniais 
laikotarpiais ir kuris vis dar gali būti 
panaudotas nuostoliams padengti;
iii) bet koks sintetinis kainų skirtumo 
perviršis, kurį įstaiga iniciatorė, 
atsižvelgdama į sutartines prievoles, 
priskyrė dabartiniam laikotarpiui ir kuris 
vis dar gali būti panaudotas nuostoliams 
padengti;
iv) bet koks sintetinis kainų skirtumo 
perviršis, kurį įstaiga iniciatorė, 
atsižvelgdama į sutartines prievoles, 
priskyrė būsimiems laikotarpiams.
Taikant i punktą bet kokia suma, kuri, 
atsižvelgiant į sintetinį pakeitimą 
vertybiniais popieriais, suteikiama kaip 
užtikrinimo priemonė arba siekiant 
padidinti kredito vertę ir kuriai jau 
taikomas nuosavų lėšų reikalavimas pagal 
šio skyriaus nuostatas, neįtraukiama į 
pozicijos vertę.“;

Or. en

Pakeitimas 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 248 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„3a. EBI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustato, 
kaip įstaigos iniciatorės nustato 1 dalies 
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da punkte nurodyta pozicijos vertę.
EBI tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki [6 
mėnesiai po šio iš dalies keičiančio 
reglamento įsigaliojimo dienos].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka.“;

Or. en

Pakeitimas 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
249 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Nukrypstant nuo 2 dalies, 201 straipsnio 1 
dalies g punkte išvardyti reikalavimus 
atitinkantys netiesioginio kredito 
užtikrinimo teikėjai turi turėti pripažintos 
ECAI kredito rizikos vertinimą, kurį 
sudaro 3 ar aukštesnis kredito kokybės 
žingsnis.“;

„Nukrypstant nuo 2 dalies, 201 straipsnio 1 
dalies g punkte išvardyti reikalavimus 
atitinkantys netiesioginio kredito 
užtikrinimo teikėjai turi turėti pripažintos 
ECAI kredito rizikos vertinimą, kurį 
sudaro 2 ar aukštesnis kredito kokybės 
žingsnis.“;

Or. en

Pakeitimas 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
249 straipsnio 6 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 249 straipsnio 6 dalies b punktas 
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pakeičiamas taip:
b) kredito užtikrinimą perkanti įstaiga 
užtikrintos dalies pagal riziką įvertintų 
pozicijų sumas apskaičiuoja pagal 4 skyrių.

„b) kredito užtikrinimą perkanti įstaiga 
užtikrintos dalies pagal riziką įvertintų 
pozicijų sumas apskaičiuoja pagal 4 skyrių. 
Kai pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai kredito užtikrinimas gali būti 
naudingas, jis numatomas vertybiniais 
popieriais pakeistam portfeliui arba 
tiesiogiai pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai.“;

Or. en

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

Pakeitimas 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
249 straipsnio 7 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1b) 249 straipsnio 7 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) kredito užtikrinimą perkanti įstaiga 
užtikrintos pozicijos dalies, nurodytos a 
punkte, pagal riziką įvertintų pozicijų 
sumas apskaičiuoja pagal 4 skyrių. 
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos 
dalį, kuriai netaikomas kredito 
užtikrinimas, įstaiga vertina kaip atskirą 
pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir 
pagal riziką įvertintų pozicijų sumas 
apskaičiuoja pagal 3 poskirsnį, taikant 8, 9 
ir 10 dalis.

„b) kredito užtikrinimą perkanti arba 
gaunanti įstaiga užtikrintos pozicijos 
dalies, nurodytos a punkte, pagal riziką 
įvertintų pozicijų sumas apskaičiuoja pagal 
4 skyrių. Pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijos dalį, kuriai netaikomas kredito 
užtikrinimas, įstaiga vertina kaip atskirą 
pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir 
pagal riziką įvertintų pozicijų sumas 
apskaičiuoja pagal 3 poskirsnį, taikant 8, 9 
ir 10 dalis. Kai pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijai gali būti naudingas 
kredito užtikrinimas, jis numatomas 
vertybiniais popieriais pakeistam 
portfeliui arba tiesiogiai pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijai.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)
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Pakeitimas 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
256 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 256 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„5a. Apskaičiuodama sintetinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos 
priskyrimo ribas (A) ir atskyrimo ribas 
(D), pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijos įstaiga iniciatorė pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos, susijusios 
su 248 straipsnio da punkte nurodytu 
sintetiniu kainų skirtumo perviršiu, vertę 
vertina kaip segmentą, ir kitų išlaikytų 
segmentų atskyrimo ribas (A) ir 
priskyrimo ribas (D) patikslina pridėdama 
tos pozicijos vertę prie nesumokėto 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
pagrindinių pozicijų grupės likučio. Kitos 
įstaigos, išskyrus įstaigą iniciatorę, šio 
patikslinimo neatlieka.“;

Or. en

Pakeitimas 30
Fabio Massimo Castaldo

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 268 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Įstaiga iniciatorė, įstaiga rėmėja ar kita 
įstaiga, naudojanti SEC-IRBA metodą 

„1. Įstaiga iniciatorė, įstaiga rėmėja ar kita 
įstaiga, naudojanti SEC-IRBA, SEC-SA 



AM\1215734LT.docx 11/34 PE658.993v01-00

LT

arba įstaiga iniciatorė ar įstaiga rėmėja, 
naudojanti SEC-SA arba SEC-ERBA 
metodą, savo turimai pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijai gali taikyti 
didžiausią kapitalo reikalavimą, kuris yra 
lygus kapitalo reikalavimams, kurie būtų 
apskaičiuoti pagal 2 arba 3 skyrius 
pagrindinėms pozicijoms, jeigu jos nebūtų 
pakeistos vertybiniais popieriais. Taikant šį 
straipsnį, IRB metodo kapitalo 
reikalavimas apima tikėtinų nuostolių, 
siejamų su tomis pozicijomis, sumą, 
apskaičiuotą pagal 3 skyrių, ir nenumatytų 
nuostolių sumą.

arba SEC-ERBA metodą, savo turimai 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai 
gali taikyti didžiausią kapitalo reikalavimą, 
kuris yra lygus kapitalo reikalavimams, 
kurie būtų apskaičiuoti pagal 2 arba 3 
skyrius pagrindinėms pozicijoms, jeigu jos 
nebūtų pakeistos vertybiniais popieriais. 
Taikant šį straipsnį, IRB metodo kapitalo 
reikalavimas apima tikėtinų nuostolių, 
siejamų su tomis pozicijomis, sumą, 
apskaičiuotą pagal 3 skyrių, ir nenumatytų 
nuostolių.“;

Or. en

Pakeitimas 31
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 100 % žemiausią ribą.

1. Jeigu pagal 254 straipsnį būtina 
naudoti SEC-IRBA arba SEC-ISA 
metodą, neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas taikant 
100 % žemiausią ribą.

Or. en

Pakeitimas 32
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 100 % žemiausią ribą.

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 100 % žemiausią ribą.

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 100 % žemiausią ribą.

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 100 % žemiausią ribą.

1. Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos rizikos 
koeficientas apskaičiuojamas pagal 254 
straipsnį, taikant 150 % žemiausią ribą.

Or. en

Pakeitimas 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
įstaigos priskiria 100 % rizikos koeficientą 
didesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijai tradicinio neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Didesnio prioriteto segmentui, 
atitinkančiam tradicinį neveiksnių 
pozicijų pakeitimą vertybiniais popieriais, 
įstaigos priskiria šiuos rizikos 
koeficientus:

a) jeigu pagal 254 straipsnį būtina 
naudoti SEC-IRBA arba SEC-SA metodą, 
priskiriamas atitinkamai pagal 259 arba 
261 straipsnį nustatytas rizikos 
koeficientas;
b) jeigu pagal 254 straipsnį būtina 
naudoti SEC-ERBA metodą, priskiriamas 
pagal 263 straipsnį nustatytas rizikos 
koeficientas;
267 straipsnio tikslais taikomos šios 
nuostatos:
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a) tikėtini nuostoliai, susiję su 
pagrindinėmis pozicijomis, įtraukiami 
atskaičius negrąžintiną pozicijų pirkimo 
kainos diskontą siekiant apskaičiuoti 
didžiausią tradicinį neveiksnių pozicijų 
pakeitimą vertybiniais popieriais 
atitinkančio didesnio prioriteto vekselio 
rizikos koeficientą;
b) a punkte apibrėžtam tradicinį 
neveiksnių pozicijų pakeitimą vertybiniais 
popieriais atitinkančio didesnio prioriteto 
vekselio rizikos koeficientui taikomos 
100 % rizikos koeficiento lubos.

Or. en

Pakeitimas 37
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
įstaigos priskiria 100 % rizikos koeficientą 
didesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijai tradicinio neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Didesnio prioriteto segmentui, 
atitinkančiam tradicinio neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
reikalavimus, įstaigos priskiria šiuos 
rizikos koeficientus:

a) jeigu pagal 254 straipsnį turi būti 
naudojamas SEC-IRBA arba SEC-SA 
metodas, priskiriamas atitinkamai pagal 
259 arba 261 straipsnį nustatytas rizikos 
koeficientas;
b) jeigu pagal 254 straipsnį turi būti 
naudojamas SEC-ERBA metodas, 
priskiriamas pagal 263 straipsnį 
nustatytas rizikos koeficientas;
Laikantis 267 straipsnio, taikomos šios 
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nuostatos:
a) siekiant nustatyti didžiausią 
reikalavimus atitinkančio tradicinio 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais didesnio prioriteto vekselio 
rizikos koeficientą, tikėtini nuotoliai, 
susiję su pagrindinėmis pozicijomis 
įtraukiami atskaičius negrąžintiną 
pozicijų pirkimo kainos diskontą;
b) a punkte apibrėžtam tradicinio 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais reikalavimus atitinkančio 
didesnio prioriteto vekselio rizikos 
koeficientui taikomos 100 % rizikos 
koeficiento lubos.

Or. en

Pakeitimas 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu negrąžintinas kainos diskontas yra 
bent 50 %.

Šiame straipsnyje „negrąžintinas pirkimo 
kainos diskontas (NRPPD) reiškia 100 % 
rezultatą, iš kurio atimamas tradicinio 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais segmentų (arba segmento 
dalies), parduotų trečiajai šaliai 
investuotojai, pardavimo kainos sumos ir 
nominaliosios segmentų (arba segmento 
dalies) vertės, kurią išlaikė iniciatorius, 
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koeficientas, kuris padalijamas iš 
nominaliosios pozicijų sumos.

Or. en

Pakeitimas 39
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą 
didesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijai tradicinio neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
tradicinį neveiksnių pozicijų pakeitimą 
vertybiniais popieriais atitinkančiam 
didesnio prioriteto segmentui, 
atsižvelgdamos į 100 % rizikos koeficiento 
lubas, priskiria šiuos rizikos koeficientus:

a) jeigu pagal 254 straipsnį būtina 
naudoti SEC-IRBA arba SEC-SA metodą, 
priskiriamas atitinkamai pagal 259 arba 
261 straipsnį nustatytas rizikos 
koeficientas;
b) jeigu pagal 254 straipsnį būtina 
naudoti SEC-ERBA metodą, priskiriamas 
pagal 263 straipsnį nustatytas rizikos 
koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas pranešimo projekto 9 pakeitimas. Jame bendros 100 % rizikos 
koeficiento lubos taikomos visiems trims269a straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus 
atitinkantiems pakeitimams vertybiniais popieriais (NRPPD>50) atvejams, siekiant aiškiau 
atskirti trims atvejams taikomas lubas ir 267 straipsnyje nustatytą naują ribą, kuri atitinka 
EBI nuomonės 2019/13 išvadas.
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Pakeitimas 40
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną pirkimo kainos 
diskontą, lygų bent 50 % nominaliosios 
pozicijų sumos pakeitimo vertybiniais 
popieriais inicijavimo paskutinę dieną.

Or. en

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 100 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, įstaigos 
priskiria 150 % rizikos koeficientą didesnio 
prioriteto pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijai tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, 
jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

Or. en
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Pakeitimas 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, 
įstaigos priskiria 100 % rizikos koeficientą 
didesnio prioriteto pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijai tradicinio neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, jeigu grupės pozicijos, kuriomis 
užtikrinamas pakeitimas vertybiniais 
popieriais, buvo perleistos SPPVPS, 
taikant negrąžintiną kainos diskontą, lygų 
bent 50 % nominaliosios pozicijų sumos.

2. Įstaigos priskiria didžiausią 100 % 
rizikos koeficientą didesnio prioriteto 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai 
tradicinio neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju, jeigu grupės 
pozicijos, kuriomis užtikrinamas 
pakeitimas vertybiniais popieriais, buvo 
perleistos SPPVPS, taikant negrąžintiną 
kainos diskontą, lygų bent 20 % 
nominaliosios pozicijų sumos.

Or. en

Pakeitimas 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu diskonto, perleidžiant 
pagrindines pozicijas arba segmentą (arba 
segmento dalį), struktūra yra tokia, kad jį 
iniciatorius gali visiškai arba iš dalies 
refinansuoti, toks diskontas parduodamas 
kaip grąžintinas ir, taikant šį straipsnį, 
neįskaičiuojamas į NRPPD.

Or. en

Pakeitimas 44
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Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis 
grupės pozicijos, kuriomis užtikrinamas 
pakeitimas vertybiniais popieriais, turi 
atitikti šiuos kriterijus:
a) pakeitimas vertybiniais popieriais yra 
užtikrintas įmonių pozicijų grupe, jeigu 
bent 70 % iš tų įmonių, vertinant portfelio 
pusiausvyros prasme, pakeitimo 
vertybiniais popieriais emisijos metu yra 
MVĮ, kaip apibrėžta 501 straipsnyje;
b) pozicijos 2020 m. vasario 1 d. – 2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpiu klasifikuojamos 
kaip neveiksnios;
c) pozicijos neapima kredito pozicijų, 
susijusių su daug anglies dioksido 
išskiriančiu turtu, įskaitant pozicijas, 
susijusias su pertvarkos rizika, susijusia 
su nusidėvėjimu dėl reguliavimo pokyčių, 
jeigu jie yra svarbūs;
d) įstaiga gali įrodyti, kad pozicijoms 
nekyla jokia susijusi tvarumo rizika, 
įskaitant aplinkosaugos, socialinę ir 
valdymo riziką (ESG riziką), jeigu ji yra 
reikšminga.
Įgyvendindama pirmos pastraipos c 
punkte nurodytą sąlygą, EBI parengia 
techninių reguliavimo standartų projektą, 
kad nustatytų ir įvertintų taršos anglies 
dioksidu intensyvumą, remiantis anglies 
pėdsako metodika, siekiant sudaryti 
pozicijų, kurios apibrėžiamos kaip daug 
anglies dioksido išskiriantis turtas, sąrašą.
EBI tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai iki [6 
mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo].
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti 
šį reglamentą priimant pirmoje 
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pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.
Taikant pirmos pastraipos d punktą, EBI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektą, kad parengtų metodiką, skirtą 
ESG rizikai, įskaitant fizinę ir pertvarkos 
riziką, nustatyti ir įvertinti.
EBI tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai ne vėliau 
kaip [6 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
tuos techninius reguliavimo standartus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
10–14 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Su daug anglies dioksido išskiriančiu turtu susijusios pozicijos kelia reikšmingą didelę 
finansinę neišnaudoto turto riziką, todėl joms turėtų būti taikoma konservatyvi prudencinė 
tvarka. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad naujais pakeitimais nebūtų netiesiogiai remiamos 
iškastinio kuro bendrovės arba su juo susijusi veikla, kad nebūtų pažeidžiama Tvarių finansų 
strategija ir kad būtų įvykdyti Paryžiaus susitarime nustatyti ES įsipareigojimai.

Pakeitimas 45
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, jeigu 
įvykdomos toje dalyje nustatytos sąlygos ir 
iniciatorius taiko tik pažangųjį IRB 
metodą, didesnio prioriteto segmento 
pozicijos tradicinio neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais atveju 
rizikos koeficientas yra pozicijos svertinio 
vidurkio rizikos koeficientas, kuris būtų 
taikomas pagrindinėms pozicijoms, jeigu 
jos nebūtų pakeistos vertybiniais 
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popieriais, įskaitant taikomą 70 % 
žemiausią ribą.

Or. en

Pakeitimas 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 2b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pakeitimui vertybiniais popieriais 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais atveju, kuris apima naujas su 
iškastinio kuro bendrovėmis, veikla, 
rezervais ir iškastinio kuro 
branduolinėmis elektrinėmis susijusias 
pozicijas, priskiriamas 1250 % rizikos 
koeficientas, jeigu pozicijos inicijavimo 
data buvo vėlesnė nei [šio reglamento 
įsigaliojimo data].
Taikant šį straipsnį:
a) iškastinio kuro bendrovė arba su tuo 
susijusi veikla – tai bendrovė arba veikla, 
susijusi su anglies, naftos, dujų, skalūnų 
dujų arba bituminio smėlio žvalgymu, 
gamyba arba eksploatavimu;
b) iškastinio kuro branduolinės 
elektrinės – tai tokios elektrinės, kuriose 
energijos gamybos tikslais deginama 
anglis, nafta, gamtinės dujos arba 
skalūnų dujos;
c) iškastinio kuro ištekliai – tai anglis, 
gamtinės dujos, bituminis smėlis ir 
skalūnų dujos.

Or. en

Pagrindimas

Su daug anglies dioksido išskiriančiu turtu susijusios pozicijos kelia reikšmingą didelę 
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finansinę neišnaudoto turto riziką, todėl joms turėtų būti taikoma konservatyvi prudencinė 
tvarka.

Pakeitimas 47
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 268 straipsnio 1 dalį, 
tikėtini nuostoliai, siejami su neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijomis, yra įtraukiami atskaičius 
negrąžintiną kainos diskontą, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje, ir, kai taikoma, visus 
papildomus specifinės kredito rizikos 
koregavimus.

4. Taikant 268 straipsnio 1 dalį, 
tikėtini nuostoliai, siejami su neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijomis, yra įtraukiami atskaičius 
negrąžintiną pirkimo kainos diskontą, 
nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, ir, kai 
taikoma, visus papildomus specifinės 
kredito rizikos koregavimus.

Or. en

Pakeitimas 48
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 267 straipsnio tikslais taikomos 
šios nuostatos:
a) jeigu įstaiga pagrindinėms pozicijoms 
taiko IRB metodą, įstaiga negrąžintiną 
pirkimo kainos diskontą atskaito iš 
tikėtinų nuostolių ir tokių pozicijų 
pozicijos vertės, laikydamasi toliau 
nurodytos formulės, kuri naudojama 
apskaičiuojant didžiausią didesnio 
prioriteto segmento, atitinkančio tradicinį 
neveiksnių pozicijų pakeitimą vertybiniais 
popieriais, rizikos koeficientą, kuriam 
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taikoma 50 % žemiausia riba:
RW cap = RWA + 12.5 * max (0;EL-
NRPPD) / (EAD – NRPPD)
b) jeigu įstaiga pagrindinėms pozicijoms 
taiko standartizuotą metodą ir 
pagrindinės pozicijos buvo perleistos 
SPPVPS, taikant negrąžintiną kainos 
diskontą, lygų bent 20 % pagrindinės 
nesumokėto tų pozicijų likučio,, 
didžiausiam didesnio prioriteto segmento 
rizikos koeficientui taikomos 100 % 
rizikos koeficiento lubos.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu taikomas SEC-SA metodas, EBI nuomonėje (EBA/OP/2019/13) nustatyta, kad 
investuotojas turėtų sugebėti taikyti 100 % rizikos koeficientą, taikomą pakeitimo vertybiniais 
popieriais riboms, jeigu iniciatoriui buvo leista tą patį rizikos koeficientą taikyti pagrindiniam 
portfeliui pagal 127 straipsnį ir NRPPD suma yra bent jau lygi iniciatoriaus atliktiems SCRA 
arba už juos didesnė. Todėl šis pakeitimas grindžiamas pranešimo projekto 11 pakeitimu ir 
juo atitinkamai pakeičiama 4a dalis. Papildomai galima patikslinti, kad grynuoju kiekiu 
pagrįstas metodas, siekiant didesnio tikslumo, turėtų būti išreikštas formule.

Pakeitimas 49
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepaisant 270 straipsnio, įstaiga 
iniciatorė gali nustatyti pakeitimo 
vertybiniais popieriais pagal riziką 
įvertintas pozicijų sumas pagal 260, 262 
arba 264 straipsnius, jeigu įvykdomos abi 
šios sąlygos:
a) pakeitimo vertybiniais priemonė išleista 
anksčiau nei [šio reglamento įsigaliojimo 
data];
b) [viena diena ankstesnė nei šio 
reglamento įsigaliojimo diena] pakeitimas 
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vertybiniais popieriais atitiko 270 
straipsnyje nustatytas sąlygas, kokios 
buvo taikomos tą dieną.

Or. en

Pakeitimas 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
269a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įstaigos kas šešis mėnesius atskirai 
praneša kompetentingoms institucijoms 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų sumas, kurios 
apskaičiuojamos pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 51
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 270 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
Didesnio prioriteto pozicijos PSS 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais atvejais

Įstaiga iniciatorė gali apskaičiuoti PSS 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais, nurodyto Reglamento 
2017/2402 26a straipsnio 1 dalyje, pagal 
riziką įvertintų pozicijų sumas, kai 
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taikoma, pagal šio reglamento 260, 262 
arba 264 straipsnį, jeigu tenkinamos abi 
šios sąlygos:
(a) pakeitimas vertybiniais popieriais 
tenkina 243 straipsnio 2 dalyje nustatytus 
reikalavimus;
(b) pozicija laikoma didesnio prioriteto 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicija.;’

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais PSS vertinimas neturėtų būti keičiamas 
iki to laiko, kai Komisija pagal planą iki 2022 m. sausio mėn. baigs išsamų vertinimą, po 
kurio gali būti atliekami teisės aktų pakeitimai.

Pakeitimas 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pakeitimas vertybiniais popieriais 
yra užtikrintas įmonių pozicijų grupe, 
jeigu bent 70 % iš tų įmonių, vertinant 
pagal portfelio balansą pakeitimo 
vertybiniais popieriais emisijos metu arba 
atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais 
popieriais atveju, kai pozicija įtraukiama į 
pakeitimą vertybiniais popieriais, yra 
MVĮ, kaip apibrėžta 501 straipsnyje. Jeigu 
MVĮ pozicijų procentinė dalis 
atsižvelgiant į portfelio balansą yra 80 %, 
pozicijų rizikos koeficientą, apskaičiuotą 
pagal šio reglamento 260, 262 arba 264 
straipsnį, reikia padauginti iš 0,85 
daugiklio.

Or. en
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Pakeitimas 53
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įstaiga iniciatorė neišlaiko su 
pozicijomis siejamos kredito rizikos ir ji 
yra perleidžiama per garantiją arba 
priešpriešinę garantiją, tenkinančią 
netiesioginio kredito užtikrinimo 
reikalavimus, nustatytus 4 skyriuje, kad 
kredito rizikai būtų galima taikyti 
standartizuotą metodą;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu balanso pakeitimui vertybiniais popieriais nustatoma konkreti sistema, siekiant 
užtikrinti tinkamą užtikrinimo lygį ir suderinamumą su PSS sistema, būtina nustatyti kredito 
užtikrinimui taikomus kriterijus, kurie būtų bent jau lygiaverčiai įprasto pakeitimo 
vertybiniais popieriais reguliavimo reikalavimams.

Pakeitimas 54
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) trečioji šalis, kuriai perleidžiama 
kredito rizika, yra vienas arba keli iš šių 
subjektų:
i) valstybės narės centrinės valdžios 
institucija arba centrinis bankas, 
daugiašalis plėtros bankas, tarptautinė 
organizacija arba skatinamojo 
finansavimo subjektas, jeigu garanto arba 
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priešpriešinio garanto pozicijoms gali būti 
priskirtas 0 % rizikos koeficientas pagal 
2 skyrių;
ii) institucinis investuotojas, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2017/2402 2 
straipsnio 12 punkte, jei garantas arba 
priešpriešinis garantas yra visiškai 
užtikrintas indėliais įstaigoje iniciatorėje.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu balanso pakeitimui vertybiniais popieriais nustatoma konkreti sistema, siekiant 
užtikrinti tinkamą užtikrinimo lygį ir suderinamumą su PSS sistema, būtina nustatyti kredito 
užtikrinimui taikomus kriterijus, kurie būtų bent jau lygiaverčiai įprasto pakeitimo 
vertybiniais popieriais reguliavimo reikalavimams.

Pakeitimas 55
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
-270 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Prieš 270a straipsnį įterpiamas šis 
straipsnis:
„-270a straipsnis
Įstaigos iniciatorės kas šešis mėnesius 
praneša kompetentingoms institucijoms ir 
atskleidžia informaciją, susijusią su 
bendra sintetinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų suma, kuri nurodoma 
pagal turto klases.“;

Or. en

Pakeitimas 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
274 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 274 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„7a. Nukrypstant nuo 2 dalies, įstaigos, 
iki įsigalios 514 straipsnio 2 dalyje 
numatytas teisės akto pakeitimas, pagal 
priešingos šalies kredito rizikai taikomą 
standartizuotą metodą užskaitos grupės 
sandorių su ne finansų sandorio šalimis, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 648/2012 2 straipsnio 9 punkte, arba 
su trečiojoje valstybėje įsteigtomis ne 
finansų sandorio šalimis, kai tokie 
sandoriai neviršija tarpuskaitos ribos, 
kaip nustatyta to reglamento 10 straipsnio 
3 ir 4 dalyse, pozicijos vertę apskaičiuoja 
pagal šią formulę: užskaitos vertė = 
RC+PF“;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad galutiniai naudotojai galėtų apdrausti savo riziką, kad užtikrintų savo 
balanso patikimumą, nes tai itin svarbu siekiant išlaikyti ekonomikos stabilumą, ypač per 
COVID-19 pandemiją, ir tai bus labai svarbu gaivinant ekonomiką. Įgyvendinant SA-CCR 
svarbu išvengti staigaus kritimo poveikio bankų kapitalo reikalavimams. SA-CCR pakeitimas 
sudarys vienodas veiklos sąlygas tarptautiniu lygmeniu, o JAV pakeis SA-CCR taip pat, kaip 
jis taikomas klientams.

Pakeitimas 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 325 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
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„3a. Taikant šią antraštinę dalį įstaigos 
KIS formos pozicijas šio reglamento 132 
straipsnio 6a dalyje nustatyta tvarka 
vertina kaip valstybės narės centrinės 
vyriausybės pozicijas.“;

Or. en

Pakeitimas 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Į 416 straipsnio 1 dalį įterpiamas 
šis punktas:
„ca) perleidžiamas turtas, kuris yra KIS, 
kurio pagrindinį portfelį sudaro euro 
zonos valstybių narių vyriausybės 
obligacijos, kaip nustatyta šio reglamento 
132 straipsnio 6a dalyje.“;

Or. en

Pakeitimas 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
416 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3c) 416 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) investicinė įmonė; „i) investicinė įmonė, išskyrus šio 
straipsnio 1 dalies ca punkte nurodytą 
KIS;“;

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

Pakeitimas 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
429a straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) 429a straipsnio 1 dalyje įterpiamas 
toks d punktas:
„ja) pozicijos, kurios yra KIS, kurio 
pagrindinį portfelį sudaro euro zonos 
valstybių narių vyriausybės obligacijos, 
kaip apibrėžta šio reglamento 132 
straipsnio 6a dalyje.“;

Or. en

Pakeitimas 61
Marco Zanni

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
494b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įterpiamas šis straipsnis:
„494ba straipsnis
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų 
tęstinumas
Nukrypstant nuo 270 straipsnio, įstaiga 
iniciatorė gali apskaičiuoti pakeitimo 
vertybiniais popieriais pagal riziką 
įvertintų pozicijų sumas pagal 260, 262 
arba 264 straipsnius, jeigu įvykdomos abi 
šios sąlygos:
a) pakeitimo vertybiniais priemonė išleista 
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anksčiau nei [šio teksto įsigaliojimo data];
b) [viena diena ankstesnė nei šio 
reglamento įsigaliojimo diena] pakeitimas 
vertybiniais popieriais atitiko 270 
straipsnyje nustatytas sąlygas, kokios 
buvo taikomos tą dieną.“;

Or. en

Pakeitimas 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
494b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įterpiamas šis straipsnis:
„494ba straipsnis
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų 
tęstinumas
Nukrypstant nuo 270 straipsnio, 
iniciatorius gali apskaičiuoti pakeitimo 
vertybiniais popieriais pagal riziką 
įvertintas pozicijų sumas pagal 260, 262 
arba 264 straipsnį, jeigu įvykdomos abi 
šios sąlygos:
a) [viena diena ankstesnė nei šio 
reglamento įsigaliojimo diena] pakeitimas 
vertybiniais popieriais atitiko 270 
straipsnyje nustatytas sąlygas, kokios 
buvo taikomos tą dieną;
b) pakeitimo vertybiniais priemonė išleista 
anksčiau nei [šio reglamento įsigaliojimo 
data].“;

Or. en

Pakeitimas 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
519a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įterpiamas šis straipsnis:
„519aa straipsnis 
Neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais
1. Ne vėliau nei praėjus dvejiems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos, 
Komisija pagal 269a straipsnį peržiūri 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais prudencinę tvarką, kad būtų 
atsižvelgta į daug anglies dioksido 
išskiriančio turto klasifikacijos ir ESG 
rizikos reguliavimo tendencijas, taip pat į 
galimą Reglamento (ES) 2020/852 
taikymo srities praplėtimą ir, kai tinkama, 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.
2. EBI kasmet stebi, kaip taikomas 269a 
straipsnis, ir neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
reguliuojamojo kapitalo vertinimą atlieka 
atsižvelgdama į neveiksnių pozicijų rinkų 
pokyčius ir sąlygas, poveikį bankų 
skolinimo praktikai, taip pat į poveikį 
įstaigos skolinimo realiajai ekonomikai 
pajėgumų, ir paskelbia savo išvadų metinę 
ataskaitą ne vėliau kaip likus [2 metai po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Per šešis mėnesius nuo pirmoje 
pastraipoje nurodytos EBI ataskaitos 
Komisija, remdamasi ta ataskaita, 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie 269a straipsnio taikymą, 
įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto tais atvejais, kai 
tai yra tinkama siekiant peržiūrėti 
neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais 
popieriais prudencinę tvarką.
3. ESRV, glaudžiai bendradarbiaudama 
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su EBI, ESMA ir EIOPA, paskelbia 
ataskaitą ne vėliau kaip [18 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos], kad 
išanalizuotų poveikį finansiniam 
stabilumui ir bet kokią sisteminę riziką, 
kuri kyla dėl nustatytos specialios 
neveiksnių pozicijų [ir sintetinio] 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
vertinimo tvarkos, pvz., potencialią 
finansinę riziką, kuri atsirado dėl privačių 
kredito užtikrinimo pardavėjų 
koncentracijos ir tarpusavio ryšių.
Komisija, remdamasi ESRV ataskaita, 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, įskaitant, kai tinkama, 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kad peržiūrėtų pakeitimui 
vertybiniais popieriais taikomą 
prudencinę tvarką ir tai padaro ne vėliau 
kaip iki [dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos].“;

Or. en

Pakeitimas 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
519a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) įterpiamas šis straipsnis:
„519aa straipsnis
Neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais
EBI stebi, kaip taikomas šis straipsnis, 
taip pat vykdo neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos 
stebėseną ir iki [18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] paskelbia 
Komisijai savo išvadų ataskaitą.“;

Or. en
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Pakeitimas 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
519b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) įterpiamas šis straipsnis:
„519ba straipsnis
KIS, kurių pagrindinį portfelį sudaro euro 
zonos vyriausybės obligacijos
Europos sisteminės rizikos valdyba vykdo 
132 straipsnio 6a dalies, 325 straipsnio 3a 
dalies, 416 straipsnio 1 dalies ca punkto, 
416 straipsnio 2 dalies c punkto i 
papunkčio, 429a straipsnio 1 dalies ja 
punkto įgyvendinimo ir KIS, kurių 
pagrindinį portfelį sudaro euro zonos 
valstybių narių, turinčių kapitalo įnašo į 
ECB lyginamąjį svorį, vyriausybės 
obligacijos, rinkos pokyčių stebėseną. Iki 
[12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] ji paskelbia ataskaitą, 
kurioje pateikia savo išvadas, taip pat bet 
kokias galimas rekomendacijas dėl 
vyriausybės obligacijomis užtikrinto 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
plėtojimo. Atsižvelgdama į tai, Komisija 
peržiūri savo poveikio vertinimą ir, jei 
tinkama, iš dalies pakeičia savo pasiūlytą 
Reglamentą 2018/0171.“;

Or. en


