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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses kohandustega COVID-19 
pandeemiale reageerimiseks
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0310),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0122/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 47 c – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artikli 47c lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4a. Erandina lõikest 3 kohaldatakse 
viivisnõude osa puhul, mille on 
garanteerinud või kindlustanud ametlik 
ekspordikrediidi agentuur või mille on 
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garanteerinud artikli 201 lõike 1 
punktides a-e osutatud aktsepteeritav 
krediidiriski kaitse andja, järgmisi 
tegureid:
a) 0 viivisnõude tagatud osa puhul, mida 
kohaldatakse alates nõude viivisnõudeks 
liigitamisest ajavahemikus üks aasta kuni 
seitse aastat, ning
b) 1 viivisnõude tagatud osa puhul, mida 
kohaldatakse alates nõude viivisnõudeks 
liigitamisele järgneva kaheksanda aasta 
esimesest päevast.“

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 114 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a) Artikli 114 lõige 6 jäetakse välja.
Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 150 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i ii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1b) Artikli 150 lõike 1 punkti d 
alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ ii) keskvalitsuse ja keskpanga vastu 
olevatele nõuetele määratakse vastavalt 
artikli 114 lõigetele 2 või 4 või artikli 495 
lõikele 2 riskikaal 0 %;“

„ ii) keskvalitsuse ja keskpankade vastu 
olevatele nõuetele määratakse vastavalt 
artikli 114 lõigetele 2 või 4 riskikaal 0%;“

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 366 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1c) Artikli 366 lõikele 4 lisatakse 
järgmine lõik:
„Pädevad asutused võivad üksikjuhtudel 
jätta lõikes 3 sätestatud liidetava 
arvutamisel välja ületamised, mis ei 
tulene sisemudeli puudustest ja mis on 
toimunud ajavahemikus 1. jaanuarist 
2020 31. detsembrini 2020.“

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 467 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 467a
Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi 
mõõdetud realiseerimata kasum ja 
kahjum
1. Erandina artiklist 35 ning kuni 
käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
üleminekuperioodi lõpuni võivad 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
arvata oma esimese taseme 
põhiomavahendite arvutamisest välja 
summa A, mida arvutatakse järgmiselt:
A=(a) x f
kus:
(a) = realiseerimata kasumi või kahjumi 
summa alates 31. detsembrist 2019, mis 
on kajastatud bilansi kirjel „õiglases 
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väärtuses läbi muu koondkasumi 
mõõdetud võlainstrumentide õiglase 
väärtuse muutused“ ja mis vastab 
nõuetele artikli 115 lõikes 2 osutatud 
keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste või 
kohalike omavalitsuste ja artikli 116 
lõikes 4 osutatud avaliku sektori asutuste 
vastu, välja arvatud IFRS 9 käsitleva lisa 
lisas A määratletud krediidi tõttu 
langenud väärtusega nõuded, ning
f = igal üleminekuperioodi aruandeaastal 
kohaldatav tegur.
2. Krediidiasutused ja 
investeerimisühingud kasutavad lõikes 1 
osutatud summa A arvutamiseks järgmisi 
tegureid:
a) 1 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 
31. detsembrini 2020;
b) 1 ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2021;
c) 0,75 ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 
kuni 31. detsembrini 2022;
d) 0,50 ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 
kuni 31. detsembrini 2023;
e) 0,25 ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 
kuni 31. detsembrini 2024.
3. Krediidiasutus või 
investeerimisühing otsustab, kas ta 
kohaldab üleminekuperioodil käesolevas 
artiklis sätestatud korda ega või oma 
otsust tagasi võtta. Krediidiasutused ja 
investeerimisühingud teavitavad pädevat 
asutust oma otsusest 45 päeva enne selle 
aasta aruandekuupäeva, mil 
krediidiasutus või investeerimisühing 
kohaldab üleminekuperioodi esimest 
korda.
4. Lisaks VIII osas nõutud teabe 
avalikustamisele avalikustavad 
krediidiasutused ja investeerimisühingud, 
kes on otsustanud kohaldada käesolevas 
artiklis sätestatud üleminekukorda, 
käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
ajavahemikel omavahendite, esimese 
taseme põhiomavahendite ja esimese 
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taseme omavahendite summad, esimese 
taseme põhiomavahendite suhtarvu, 
esimese taseme omavahendite suhtarvu, 
koguomavahendite suhtarvu ja 
finantsvõimenduse määra, mis neil oleks 
juhul, kui nad käesolevat artiklit ei 
kohaldaks.“

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) IFRS 9 käsitleva lisa paragrahvi 
5.5.5 kohaselt kindlaks määratud 12 kuu 
eeldatava krediidikahju ja IFRS 9 käsitleva 
lisa paragrahvi 5.5.3 kohaselt kindlaks 
määratud kehtivusaja jooksul eeldatavale 
krediidikahjule vastava kahju allahindluse 
summa (välja arvatud kehtivusaja jooksul 
eeldatavale krediidikahjumile vastav 
allahindlus finantsvarade puhul, mille 
väärtus on krediidi tõttu langenud, nagu on 
määratletud IFRS 9 käsitleva lisa lisas A) 
2020. aasta 1. jaanuari seisuga või IFRS 9 
esmase kohaldamise kuupäeva seisuga, 
olenevalt sellest, kumb on hilisem.;

b) IFRS 9 käsitleva lisa paragrahvi 
5.5.5 kohaselt kindlaks määratud 12 kuu 
eeldatava krediidikahju ja IFRS 9 käsitleva 
lisa paragrahvi 5.5.3 kohaselt kindlaks 
määratud kehtivusaja jooksul eeldatavale 
krediidikahjule vastava kahju allahindluse 
summa (välja arvatud kehtivusaja jooksul 
eeldatavale krediidikahjumile vastav 
allahindlus finantsvarade puhul, mille 
väärtus on krediidi tõttu langenud, nagu on 
määratletud IFRS 9 käsitleva lisa lisas A) 
2020. aasta 1. jaanuari seisuga või IFRS 9 
esmase kohaldamise kuupäeva seisuga, 
olenevalt sellest, kumb on hilisem. 
Krediidiasutused ja investeerimisühingud 
võivad asendada eespool nimetatud 
aruandekuupäeva 1. jaanuariks 2018, kui 
eeldatava krediidikahju summa on sellel 
kuupäeval väiksem.;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 5 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) krediidiasutused ja 
investeerimisühingud asendavad käesoleva 
artikli lõike 3 punkti b kohaselt arvutatud 
summa IFRS 9 käsitleva lisa paragrahvi 
5.5.5 kohaselt kindlaks määratud 12 kuu 
eeldatava krediidikahju ja IFRS 9 käsitleva 
lisa paragrahvi 5.5.3 kohaselt kindlaks 
määratud kehtivusaja jooksul eeldatavale 
krediidikahjule vastava allahindluse 
summaga (välja arvatud kehtivusaja 
jooksul eeldatavale krediidikahjumile 
vastav allahindlus finantsvarade puhul, 
mille väärtus on krediidi tõttu langenud, 
nagu on määratletud IFRS 9 käsitleva lisa 
lisas A) 2020. aasta 1. jaanuari seisuga või 
IFRS 9 esmase kohaldamise kuupäeva 
seisuga (olenevalt sellest, kumb on 
hilisem), mida on vähendatud artikli 158 
lõigete 5, 6 ja 10 kohaselt samade 
riskipositsioonidega seoses arvutatud 
eeldatava kahju summade võrra. Kui 
arvutuse tulemuseks saadakse negatiivne 
arv, määrab krediidiasutus või 
investeerimisühing käesoleva artikli lõike 3 
punktis b osutatud summa väärtuseks 
nulli.;

c) krediidiasutused ja 
investeerimisühingud asendavad käesoleva 
artikli lõike 3 punkti b kohaselt arvutatud 
summa IFRS 9 käsitleva lisa paragrahvi 
5.5.5 kohaselt kindlaks määratud 12 kuu 
eeldatava krediidikahju ja IFRS 9 käsitleva 
lisa paragrahvi 5.5.3 kohaselt kindlaks 
määratud kehtivusaja jooksul eeldatavale 
krediidikahjule vastava allahindluse 
summaga (välja arvatud kehtivusaja 
jooksul eeldatavale krediidikahjumile 
vastav allahindlus finantsvarade puhul, 
mille väärtus on krediidi tõttu langenud, 
nagu on määratletud IFRS 9 käsitleva lisa 
lisas A) 2020. aasta 1. jaanuari seisuga või 
IFRS 9 esmase kohaldamise kuupäeva 
seisuga (olenevalt sellest, kumb on 
hilisem), mida on vähendatud artikli 158 
lõigete 5, 6 ja 10 kohaselt samade 
riskipositsioonidega seoses arvutatud 
eeldatava kahju summade võrra. 
Krediidiasutused ja investeerimisühingud 
võivad asendada aruandekuupäeva 1. 
jaanuar 2020 aruandekuupäevaga 1. 
jaanuar 2018, kui eeldatava krediidikahju 
summa on sellel kuupäeval väiksem. Kui 
arvutuse tulemuseks saadakse negatiivne 
arv, määrab krediidiasutus või 
investeerimisühing käesoleva artikli lõike 3 
punktis b osutatud summa väärtuseks 
nulli.;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) 0,95 ajavahemikul 1. jaanuarist 
2018 kuni 31. detsembrini 2018;
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-aa) 0,85 ajavahemikul 1. jaanuarist 
2019 kuni 31. detsembrini 2019;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 0,7 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 
kuni 31. detsembrini 2020;

a) 1 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 
kuni 31. detsembrini 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 0,5 ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 
kuni 31. detsembrini 2021;

b) 1 ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 
kuni 31. detsembrini 2021;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
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Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 0,25 ajavahemikul 1. jaanuarist 
2022 kuni 31. detsembrini 2022;

c) 0,75 ajavahemikul 1. jaanuarist 
2022 kuni 31. detsembrini 2022;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 0 ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 
kuni 31. detsembrini 2024.

d) 0,5 ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 
kuni 31. detsembrini 2023;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 473 a – lõige 6 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) 0,25 ajavahemikul 1. jaanuarist 
2024 kuni 31. detsembrini 2024.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 500 a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigigarantiide ajutine käsitlemine seoses Teise liikmesriigi vääringus emiteeritud 
COVID-19 pandeemiaga seotud 
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COVID-19 pandeemiaga valitsemissektori võla ajutine käsitlemine
Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 500 a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 47c lõikest 3 kohaldatakse 
kuni [käesoleva muutmismääruse 
jõustumise kuupäev + 7 aastat] artikli 47c 
lõikes 4 sätestatud tegureid ka viivisnõude 
selle osa suhtes, millele on garantii 
andnud artikli 201 lõike 1 punktides a–e 
osutatud aktsepteeritav krediidiriski kaitse 
andja, kui garantii või edasigarantii 
antakse osana toetusmeetmetest, et aidata 
laenuvõtjaid COVID-19 pandeemia ajal, 
järgides liidu riigiabi eeskirju.

1. Erandina artikli 114 lõikest 2 
nõuded liikmesriikide keskvalitsuste ja 
keskpankade vastu, mis on nomineeritud 
ja rahastatud teise liikmesriigi vääringus 
ning mis koosnevad varakirjetest, mis on 
emiteeritud ajavahemikul [käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäev] 
kuni 31. detsembrini 2022 seoses COVID-
19 pandeemiaga:

a) kuni 31. detsembrini 2022 peab 
nõuete väärtusele kohaldatav riskikaal 
olema 0 % riskikaalust, mis on neile 
nõuetele määratud vastavalt artikli 114 
lõikele 2;
b) ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 
kuni 31. detsembrini 2023 peab nõuete 
väärtusele kohaldatav riskikaal olema 20 
% riskikaalust, mis on neile nõuetele 
määratud vastavalt artikli 114 lõikele 2;
c) ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 
kuni 31. detsembrini 2024 peab nõuete 
väärtusele kohaldatav riskikaal olema 50 
% riskikaalust, mis on neile nõuetele 
määratud vastavalt artikli 114 lõikele 2;
d) alates 1. jaanuarist 2025 ja 
edaspidi peab nõuete väärtusele 
kohaldatav riskikaal olema 100 % 
riskikaalust, mis on neile nõuetele 
määratud vastavalt artikli 114 lõikele 2.

Or. en



PE652.396v01-00 14/15 PR\1205586ET.docx

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 500 a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Erandina artikli 395 lõikest 1 ja 
artikli 493 lõikest 4 võivad pädevad 
asutused lubada krediidiasutustel ja 
investeerimisühingutel võtta käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud riskipositsioone 
järgmiste piirmäärade ulatuses:
a) 100 % krediidiasutuse või 
investeerimisühingu esimese taseme 
omavahenditest kuni 31. detsembrini 
2022;
b) 75 % krediidiasutuse või 
investeerimisühingu esimese taseme 
omavahenditest kuni 31. detsembrini 
2023;
c) 50 % krediidiasutuse või 
investeerimisühingu esimese taseme 
omavahenditest kuni 31. detsembrini 
2024.
Selle lõike esimese lõigu punktides a, b ja 
c osutatud piirmäärasid kohaldatakse 
riskipositsiooni väärtustele pärast 
krediidiriski maandamise mõju 
arvessevõtmist kooskõlas artiklitega 399–
403.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 500 a – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Erandina artikli 150 lõike 1 punkti 
d alapunktist ii võivad krediidiasutused ja 
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investeerimisühingud pärast eelneva loa 
saamist pädevatelt asutustelt ning 
vastavalt artiklis 150 sätestatud 
tingimustele kohaldada standardmeetodit 
ka sellistele nõuetele keskvalitsuste ja 
keskpankade vastu, millele on käesoleva 
artikli lõike 1 kohaselt määratud riskikaal 
0 %.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 575/2013
Artikkel 500 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 500aa
Usaldatavusjärelevalve kaitsemehhanismi 
ajakava ajutine kohandamine seoses 
COVID-19 pandeemiaga
Erandina artikli 47c lõigetest 2 ja 3 ei 
arvestata ajavahemikul [1. märtsist 2020] 
kuni [1. märtsini 2022] päevi selles 
täpsustatud tegurite 
kindlaksmääramiseks.“

Or. en


