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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0310),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0122/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 47 c – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 47c se odstavec 4 
nahrazuje tímto:
„4a. Odchylně od odstavce 3 se na část 
nevýkonné expozice zaručenou nebo 
pojištěnou státní vývozní úvěrovou 
agenturou nebo zaručenou způsobilým 
poskytovatelem zajištění podle čl. 201 
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odst. 1 písm. a) až e) uplatňují následující 
koeficienty:
a) 0 pro zajištěnou část nevýkonné 
expozice, který se uplatní v období mezi 
prvním a sedmým rokem po klasifikaci 
expozice jako nevýkonné, a
b) 1 pro zajištěnou část nevýkonné 
expozice, který se uplatní od prvního dne 
osmého roku po klasifikaci expozice jako 
nevýkonné.“

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 114 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 114 se zrušuje odstavec 
6.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 150 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Platné znění Pozměňovací návrh

-1b) V článku 150 se odst. 1 písm. d) 
bod ii) nahrazuje tímto:

„ii) expozicím vůči ústřední vládě a 
centrální, bance je podle čl. 114 odst. 2 
nebo 4 nebo podle čl. 495 odst. 2 přidělena 
riziková váha 0 %.

„ii) expozicím vůči ústřední vládě 
a centrálním bankám je podle čl. 114 odst. 
2 nebo 4 přidělena riziková váha 0 %;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 366 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c) V čl. 366 odst. 4 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Příslušné orgány mohou v jednotlivých 
případech vyloučit překročení, která 
nevyplývají z nedostatků v interním 
modelu a k nimž došlo v období mezi 1. 
lednem 2020 a 31. prosincem 2020 při 
výpočtu plus faktoru stanoveného v 
odstavci 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 467 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 467a
Nerealizované zisky a ztráty oceněné 
reálnou hodnotou vykázanou do ostatního 
úplného výsledku
1. Odchylně od článku 35 mohou do 
konce přechodného období stanoveného 
v odstavci 2 tohoto článku instituce 
vyloučit ze svého výpočtu svého 
kmenového kapitálu tier 1 částku A 
vypočtenou následovně:
A=(a) x f
kde:
(a) = částce nerealizovaných zisků nebo 
ztrát v období od 31. prosince 2019 
započtených do „Změn reálné hodnoty 



PE652.396v01-00 8/15 PR\1205586CS.docx

CS

dluhových nástrojů oceněných reálnou 
hodnotou vykázanou do ostatního 
úplného výsledku“ v rozvaze, která 
odpovídá expozicím vůči ústředním 
vládám, regionálním vládám nebo 
místním orgánům uvedeným v čl. 115 
odst. 2 a vůči subjektům veřejného 
sektoru uvedeným v čl. 116 odst. 4, s 
vyloučením těch, které jsou úvěrově 
znehodnoceny ve smyslu definice v 
dodatku A přílohy týkající se IFRS 9;  a
f = použitelnému koeficientu v každém 
vykazovaném roce přechodného období. 
2. K výpočtu částky A uvedené v 
odstavci 1 použijí instituce tyto 
koeficienty:
a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;
b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;
c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 31. 
prosince 2022;
d) 0,50 v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023;
e) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024;
3. Instituce rozhodne, zda během 
přechodného období uplatní podmínky 
stanovené v tomto článku, a své 
rozhodnutí nesmí změnit.  Instituce 
informuje o svém rozhodnutí příslušný 
orgán 45 dnů před datem pro vykazování 
roku, od kterého začne přechodné období 
poprvé uplatňovat. 
4. Během období stanovených 
v odstavci 2 tohoto článku instituce, které 
se rozhodly uplatňovat přechodná 
opatření stanovená v tomto článku, 
zpřístupní vedle informací požadovaných 
v části osmé informace o objemu kapitálu, 
kmenovém kapitálu tier 1 a kapitálu tier 
1, poměru kmenového kapitálu tier 1, 
kapitálovém poměru tier 1, celkovém 
kapitálovém poměru a pákovém poměru, 
které by měly, kdyby tento článek 
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neuplatňovaly.“
Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 
podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 
9 s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání 
u finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později.“;

b) součet dvanáctiměsíčních 
očekávaných úvěrových ztrát stanovených 
podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 
a výše opravné položky na očekávané 
úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené 
podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 
9 s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání 
u finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později. Instituce 
mohou nahradit výše uvedené referenční 
datum 1. lednem 2018 v případě, že je 
součet očekávaných úvěrových ztrát k 
tomuto datu nižší.;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) instituce nahradí částku vypočtenou 
podle odst. 3 písm. b) tohoto článku 
součtem dvanáctiměsíčních očekávaných 
úvěrových ztrát stanovených podle bodu 
5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše 
opravné položky na očekávané úvěrové 
ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 

c) instituce nahradí částku vypočtenou 
podle odst. 3 písm. b) tohoto článku 
součtem dvanáctiměsíčních očekávaných 
úvěrových ztrát stanovených podle bodu 
5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše 
opravné položky na očekávané úvěrové 
ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 
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5.5.3 přílohy týkající se IFRS 
9 s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání 
u finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9 k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později, sníženým 
o úhrnnou výši souvisejících očekávaných 
ztrát pro tyto expozice vypočtenou podle 
čl. 158 odst. 5, 6 a 10.  Je-li výsledkem 
tohoto výpočtu záporné číslo, dosadí 
instituce za hodnotu částky uvedenou 
v odst. 3 písm. b) tohoto článku nulu.“;

5.5.3 přílohy týkající se IFRS 
9 s vyloučením opravné položky na 
očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání 
u finančních aktiv, která jsou úvěrově 
znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku 
A přílohy týkající se IFRS 9 k 1. lednu 
2020 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9, 
podle toho, co nastalo později, sníženým 
o úhrnnou výši souvisejících očekávaných 
ztrát pro tyto expozice vypočtenou podle 
čl. 158 odst. 5, 6 a 10. Instituce mohou 
nahradit referenční datum 1. ledna 2020 
datem 1. ledna 2018 v případě, že je 
součet očekávaných úvěrových ztrát k 
tomuto datu nižší. Je-li výsledkem tohoto 
výpočtu záporné číslo, dosadí instituce za 
hodnotu částky uvedenou v odst. 3 písm. b) 
tohoto článku nulu.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) 0,95 v období od 1. ledna 2018 do 
31. prosince 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) 0,85 v období od 1. ledna 2019 do 
31. prosince 2019;

Or. en



PR\1205586CS.docx 11/15 PE652.396v01-00

CS

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 0,7 v období od 1. ledna 2020 do 
31. prosince 2020;

a) 1 v období od 1. ledna 2020 do 31. 
prosince 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 0,5 v období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021;

b) 1 v období od 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 0,25 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

c) 0,75 v období od 1. ledna 2022 do 
31. prosince 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 0 v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2024.

d) 0,5 v období od 1. ledna 2023 do 
31. prosince 2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 473 a – odst. 6 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) 0,25 v období od 1. ledna 2024 do 
31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500 a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dočasné zacházení s veřejnými zárukami 
týkajícími se pandemie COVID-19

Dočasné zacházení s veřejným dluhem 
souvisejícím s pandemií COVID-19 a 
vydaným v měně jiného členského státu

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 47c odst. 3 se koeficienty 
uvedené v čl. 47c odst. 4 až do [datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v 

1. Odchylně od čl. 114 odst. 2 v 
případě expozic vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám členských států 
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platnost + 7 let] uplatní rovněž na část 
nevýkonné expozice zaručenou 
způsobilým poskytovatelem uvedeným v 
čl. 201 odst. 1 písm. a) až e), pokud za 
předpokladu, že jsou splněna pravidla 
Unie v oblasti státní podpory, je záruka 
nebo protizáruka v příslušných případech 
poskytnuta jako součást podpůrných 
opatření na pomoc dlužníkům při 
pandemii COVID-19.“.

denominovaných a financovaných v 
národní měně jiného členského státu a 
tvořených položkami aktiv, jež byly vydány 
mezi [date of entry into force of this 
amending Regulation] a 31. prosincem 
2022 v souvislosti s pandemií COVID-19:

a) do 31. prosince 2022 činí riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozic 0 % 
rizikové váhy přidělené těmto expozicím v 
souladu s čl. 114 odst. 2;
b) v období od 1. ledna 2023 do 31. 
prosince 2023 činí riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozic 20 % 
rizikové váhy přidělené těmto expozicím v 
souladu s čl. 114 odst. 2;
c) v období od 1. ledna 2024 do 31. 
prosince 2024 činí riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozic 50 % 
rizikové váhy přidělené těmto expozicím v 
souladu s čl. 114 odst. 2;
d) v období od 1. ledna 2025 a dále 
činí riziková váha uplatňovaná na 
hodnoty expozic 100 % rizikové váhy 
přidělené těmto expozicím v souladu s čl. 
114 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 395 odst. 1 a čl. 
493 odst. 4 mohou příslušné orgány 
institucím povolit, aby nabyly expozice 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku v 
rámci následujících limitů:
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a) 100 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2022;
b) 75 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2023;
c) 50 % kapitálu tier 1 instituce do 
31. prosince 2024.
Limity uvedené v prvním pododstavci 
tohoto odstavce písm. a), b) a c) se uplatní 
na hodnoty expozic po zohlednění účinku 
snižování úvěrového rizika podle 
článků 399 až 403.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 500 a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od čl. 150 odst. 1 písm. 
d) bodu ii) mohou instituce s předchozím 
svolením příslušných orgánů a v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 150 
rovněž použít standardizovaný přístup k 
expozicím vůči ústředním vládám a 
centrálním bankám, kterým je podle 
odstavce 1 tohoto článku přidělena 
riziková váha 0 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 575/2013
Článek 500 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 500aa
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Dočasná úprava harmonogramu pro 
obezřetnostní jištění v souvislosti s 
pandemií COVID-19
Odchylně od čl. 47c odst. 2 a 3 se pro 
účely stanovení koeficientů uvedených v 
těchto ustanoveních nezapočítávají žádné 
dny z období od [1. března 2020] do [1. 
března 2022] . 

Or. en


