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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 for så vidt angår justeringer som reaktion på covid-
19-pandemien 
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0310),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0122/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 47c – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Artikel 47c, stk. 4, affattes således:
"4a. Uanset stk. 3 gælder følgende 
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faktorer for den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret eller 
forsikret af et officielt 
eksportkreditagentur eller garanteret af 
en anerkendt udbyder af 
kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 
1, litra a)-e):
a) 0 for den sikrede del af den 
misligholdte eksponering, der skal 
anvendes i perioden mellem ét og syv år 
efter det tidspunkt, hvor den blev 
klassificeret som misligholdt, og
b) 1 for den sikrede del af den 
misligholdte eksponering, der skal 
anvendes fra den første dag i det ottende 
år efter det tidspunkt, hvor den blev 
klassificeret som misligholdt."

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 114 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 114, stk. 6, udgår.
Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 150 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1b) Artikel 150, stk. 1, litra d), nr. ii), 
affattes således:

"ii) eksponeringer mod centralregeringen 
og centralbanken risikovægtes med 0 % i 
henhold til artikel 114, stk. 2 eller 4, eller 

"ii) eksponeringer mod centralregeringen 
og centralbankerne risikovægtes med 0 % 
i henhold til artikel 114, stk. 2 eller 4."



PR\1205586DA.docx 7/15 PE652.396v01-00

DA

artikel 495, stk. 2."

Or. en

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 366 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) I artikel 366, stk. 4, tilføjes 
følgende afsnit:
"De kompetente myndigheder kan i 
enkelttilfælde udelukke overskridelser, 
der ikke skyldes mangler ved den interne 
model, og som har fundet sted mellem den 
1. januar 2020 og den 31. december 2020, 
i beregningen af plusfaktoren i stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 467 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 467a
Urealiserede gevinster og tab opgjort til 
dagsværdi gennem anden totalindkomst
1. Uanset artikel 35 og indtil 
udgangen af den overgangsperiode, der er 
fastsat i nærværende artikels stk. 2, kan 
institutter se bort fra beløbet A ved 
beregningen af deres egentlige 
kernekapitalposter i henhold til følgende 
udregning:
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A=(a) x f
hvor:
(a) = beløbet for urealiserede gevinster 
eller tab fra den 31. december 2019, der 
indgår i "Ændringer i dagsværdien af 
gældsinstrumenter, der måles til 
dagsværdi gennem anden totalindkomst" 
i balancen, svarende til eksponeringer 
mod centralregeringer eller regionale 
eller lokale myndigheder, jf. artikel 115, 
stk. 2, og mod offentlige enheder, jf. 
artikel 116, stk. 4, bortset fra 
værdiforringede aktiver som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 
9, og
f = den relevante faktor i hvert 
rapporteringsår i overgangsperioden.
2. Institutterne anvender følgende 
faktorer til beregning af beløbet A, der er 
omhandlet i stk. 1:
a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 til 
den 31. december 2020
b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 til 
den 31. december 2021
c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 2022 
til den 31. december 2022
d) 0,50 i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2023
e) 0,25 i perioden fra den 1. januar 2024 
til den 31. december 2024.
3. Institutterne træffer afgørelse om, 
hvorvidt de i overgangsperioden vil 
anvende de i denne artikel omhandlede 
ordninger, og kan ikke efterfølgende 
ændre deres afgørelse. Institutterne 
underretter den kompetente myndighed 
om deres beslutning 45 dage inden 
indberetningsdatoen for det år, hvorfra de 
første gang anvender overgangsperioden.
4. Udover at angive de oplysninger, 
der kræves i ottende del, oplyser 
institutter, der har besluttet at anvende 
overgangsordningerne fastsat i 
nærværende artikel, i de perioder, der er 
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fastsat i nærværende artikels stk. 2, 
værdien af kapitalgrundlaget, den 
egentlige kernekapital og kernekapitalen, 
den egentlige kernekapitalkapitalprocent, 
kernekapitalprocenten, den samlede 
kapitalprocent og gearingsgraden, som de 
ville have, hvis de ikke anvendte 
nærværende artikel.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
værdiforringede som defineret i appendiks 
A til bilaget vedrørende IFRS 9 pr. 1. 
januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 9 
anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste.

b) summen af de forventede kredittab 
over 12 måneder beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.5 i 
bilaget vedrørende IFRS 9 og størrelsen af 
den nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden, der er beregnet i 
overensstemmelse med afsnit 5.5.3 i 
bilaget vedrørende IFRS 9, med undtagelse 
af nedskrivning til forventede kredittab i 
løbetiden for finansielle aktiver, der er 
værdiforringede som defineret i appendiks 
A til bilaget vedrørende IFRS 9 pr. 1. 
januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 9 
anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste. Institutter 
kan erstatte ovennævnte referencedato 
med den 1. januar 2018, når summen af 
forventede kredittab er lavere på denne 
dato.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 5 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Institutter erstatter det beløb, der er 
beregnet i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 3, litra b), med 
summen af de forventede kredittab over 12 
måneder beregnet i overensstemmelse med 
afsnit 5.5.5 i bilaget vedrørende IFRS 9 og 
størrelsen af den nedskrivning til 
forventede kredittab i løbetiden, der er 
beregnet i overensstemmelse med afsnit 
5.5.3 i bilaget vedrørende IFRS 9, med 
undtagelse af nedskrivninger til forventede 
kredittab i løbetiden for finansielle aktiver, 
der er værdiforringede som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 9, 
pr. 1. januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 
9 anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste, med 
fradrag af summen af de dermed forbundne 
forventede tab for de samme eksponeringer 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
158, stk. 5, 6 og 10. Såfremt beregningen 
resulterer i et negativt tal, fastsætter 
instituttet værdien af beløbet omhandlet i 
nærværende artikels stk. 3, litra b), til nul.

c) Institutter erstatter det beløb, der er 
beregnet i overensstemmelse med 
nærværende artikels stk. 3, litra b), med 
summen af de forventede kredittab over 12 
måneder beregnet i overensstemmelse med 
afsnit 5.5.5 i bilaget vedrørende IFRS 9 og 
størrelsen af den nedskrivning til 
forventede kredittab i løbetiden, der er 
beregnet i overensstemmelse med afsnit 
5.5.3 i bilaget vedrørende IFRS 9, med 
undtagelse af nedskrivninger til forventede 
kredittab i løbetiden for finansielle aktiver, 
der er værdiforringede som defineret i 
appendiks A til bilaget vedrørende IFRS 9, 
pr. 1. januar 2020 eller den dato, hvor IFRS 
9 anvendes første gang, alt efter hvilken af 
disse datoer der er den seneste, med 
fradrag af summen af de dermed forbundne 
forventede tab for de samme eksponeringer 
beregnet i overensstemmelse med artikel 
158, stk. 5, 6 og 10. Institutter kan erstatte 
referencedatoen 1. januar 2020 med 1. 
januar 2018, når summen af forventede 
kredittab er lavere på denne dato. Såfremt 
beregningen resulterer i et negativt tal, 
fastsætter instituttet værdien af beløbet 
omhandlet i nærværende artikels stk. 3, 
litra b), til nul.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) 0,95 i perioden fra den 1. januar 
2018 til den 31. december 2018

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – nr. -a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) 0,85 i perioden fra den 1. januar 
2019 til den 31. december 2019

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0,7 i perioden fra den 1. januar 
2020 til den 31. december 2020

a) 1 i perioden fra den 1. januar 2020 
til den 31. december 2020

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2021

b) 1 i perioden fra den 1. januar 2021 
til den 31. december 2021

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022

c) 0,75 i perioden fra den 1. januar 
2022 til den 31. december 2022

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 0 i perioden fra den 1. januar 2023 
til den 31. december 2024.

d) 0,5 i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2023

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 473a – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 0,25 i perioden fra den 1. januar 
2024 til den 31. december 2024.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidig behandling af offentlige 
garantier i forbindelse med covid-19-
pandemien

Midlertidig behandling af offentlig gæld 
udstedt i en anden medlemsstats valuta i 
forbindelse med covid-19-pandemien
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 47c, stk. 3, og indtil den 
[datoen for denne ændringsforordnings 
ikrafttræden + 7 år] finder de faktorer, der 
er omhandlet i artikel 47c, stk. 4, også 
anvendelse på den del af den misligholdte 
eksponering, som er garanteret af en 
anerkendt udbyder, jf. artikel 201, stk. 1, 
litra a)-e), hvis garantien eller 
modgarantien, forudsat at den er i 
overensstemmelse med Unionens 
statsstøtteregler, hvis relevant, ydes som 
en del af foranstaltninger til at støtte for 
låntagere under covid-19-pandemien."

1. Uanset artikel 114, stk. 2, for 
eksponeringer mod medlemsstaternes 
centralregeringer og centralbanker, der er 
denomineret og finansieret i en anden 
medlemsstats valuta, og som består af 
aktiver, der er udstedt mellem [datoen for 
denne ændringsforordnings ikrafttræden] 
og den 31. december 2022 i forbindelse 
med covid-19-pandemien:

a) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne indtil 31. 
december 2022 udgøre 0 % af den 
risikovægt, der tildeles disse 
eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2
b) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i perioden fra den 
1. januar 2023 til den 31. december 2023 
udgøre 20 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 2
c) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i perioden fra den 
1. januar 2024 til den 31. december 2024 
udgøre 50 % af den risikovægt, der 
tildeles disse eksponeringer i 
overensstemmelse med artikel 114, stk. 2
d) skal risikovægten anvendt på 
eksponeringsværdierne i perioden fra den 
1. januar 2025 og derefter udgøre 100 % 
af den risikovægt, der tildeles disse 
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eksponeringer i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som en undtagelse fra artikel 395, 
stk. 1, og artikel 493, stk. 4, kan de 
kompetente myndigheder tillade 
institutterne at påtage sig eksponeringer 
som omhandlet i denne artikels stk. 1 
inden for følgende grænser:
a) 100 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2022
b) 75 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2023
c) 50 % af instituttets kernekapital 
indtil den 31. december 2024.
De grænser, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit, litra a), b) og c), 
finder anvendelse på 
eksponeringsværdierne efter hensyntagen 
til virkningen af kreditrisikoreduktionen i 
overensstemmelse med artikel 399-403.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 150, stk. 1, litra d), 
nr. ii), kan institutterne efter at have 
modtaget de kompetente myndigheders 
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forudgående tilladelse og på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 150, 
også anvende standardmetoden for 
eksponeringer mod centralregeringer og 
centralbanker, der tillægges en risikovægt 
på 0 % i henhold til nærværende artikels 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 575/2013
Artikel 500a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 500aa
Midlertidig tilpasning af kalenderen for 
den tilsynsmæssige bagstopperordning i 
forbindelse med covid-19-pandemien
Uanset artikel 47c, stk. 2 og 3, medregnes 
der ingen dage mellem [den 1. marts 
2020] og [den 1. marts 2022] ved 
fastlæggelsen af de deri angivne 
faktorer."

Or. en


