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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0310),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C9-0122/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
575/2013/EU rendelet
47 c cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 47c. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve, a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
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bekezdésének a)–e) pontjában említett, 
hivatalos exporthitel-ügynökség által 
garantált vagy biztosított, vagy elismert 
fedezetnyújtó által garantált részére a 
következő tényezőket kell alkalmazni:
a) a kitettség nemteljesítőként való 
besorolását követő egy év és hét év közötti 
időszakban: 0 a nemteljesítő kitettség 
fedezett részére; és
b) a kitettség nemteljesítőként való 
besorolását követő nyolcadik év első 
napjától kezdődően: 1 a nemteljesítő 
kitettség fedezett részére.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
114 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 114. cikk (6) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)
575/2013/EU rendelet
150 cikk – 1 bekezdés – d pont – i i alpont

Hatályos szöveg Módosítás

-1b. A 150. cikk (1) bekezdése d) pontja 
ii. alpontja helyébe a következő szöveg 
lép:

„a központi kormányzattal és a központi 
bankkal szembeni kitettségekhez a 114. 
cikk (2) vagy (4) bekezdése, vagy a 495. 
cikk (2) bekezdése alapján 0%-os 
kockázati súly tartozik;”

„a központi kormányzattal és a központi 
bankokkal szembeni kitettségekhez a 114. 
cikk (2) vagy (4) bekezdése alapján 0%-os 
kockázati súly tartozik;”
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Or. en

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)
575/2013/EU rendelet
366 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 366. cikk (4) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Az illetékes hatóságok egyedi esetekben 
kizárhatják a (3) bekezdésben 
meghatározott kiegészítés kiszámításából 
azokat a túllépéseket, amelyek nem a 
belső modell hiányosságaiból erednek, és 
amelyek 2020. január 1. és 2020. 
december 31. között történtek.”

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
467 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg következő cikkel egészül 
ki:
„467a. cikk
Egyéb átfogó jövedelem révén valós 
értéken értékelt nem realizált nyereség és 
veszteség
(1) A 35. cikktől eltérve és az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott átmeneti 
időszak végéig az intézmények figyelmen 
kívül hagyhatják az elsődleges alapvető 
tőkeelemek kiszámítása során a 
következőképpen kiszámított A összeget:
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A=(a) x f
ahol:
(a) = a mérleg „Az egyéb átfogó 
jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt, hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumok valósérték-változásai” 
tételében 2019. december 31-től elszámolt 
nem realizált nyereség vagy veszteség 
összege, amely megfelel a 115. cikk (2) 
bekezdésében említett központi 
kormányzatokkal, regionális 
kormányzatokkal vagy helyi 
hatóságokkal, valamint az 116. cikk (4) 
bekezdésében említett közszektorbeli 
intézményekkel szembeni kitettségeknek, 
kivéve azokat, amelyek az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet A. függelékében 
meghatározottak szerint értékvesztettek; és
f = az átmeneti időszak minden egyes 
jelentési évében alkalmazandó tényező.
(2) Az intézményeknek a következő f 
tényezőket kell alkalmazniuk az (1) 
bekezdésben említett A összeg 
kiszámításához:
a) a 2020. január 1-jétől 2020. december 
31-ig tartó időszak alatt 1;
b) a 2021. január 1-jétől 2021. december 
31-ig tartó időszak alatt 1;
c) a 2022. január 1-jétől 2022. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,75;
d) a 2023. január 1-jétől 2023. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,50;
e) a 2024. január 1-jétől 2024. december 
31-ig tartó időszak alatt 0,25.
(3) Az intézmény eldönti, hogy az 
átmeneti időszak alatt alkalmazza-e az e 
cikkben meghatározott rendelkezéseket, és 
döntését nem változtathatja meg. Az 
intézmények 45 nappal azon év 
adatszolgáltatási időpontja előtt 
tájékoztatják az illetékes hatóságot a 
döntésükről, amelytől kezdve először 
alkalmazzák az átmeneti időszakot.
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(4) Azon intézményeknek, amelyek az 
e cikkben meghatározott átmeneti 
intézkedések alkalmazása mellett 
döntöttek az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározott időszakokban a nyolcadik 
részben előírt információk nyilvánosságra 
hozatalán túl nyilvánosságra kell hozniuk 
a szavatolótőke, az elsődleges alapvető 
tőke és az alapvető tőke, az elsődleges 
alapvető tőkemegfelelési mutató, az 
alapvetőtőke-megfelelési mutató, a 
teljestőke-megfelelési mutató és a 
tőkeáttételi mutató oly módon kiszámított 
értékét, mintha e cikk alkalmazása nem 
lenne kötelező számukra.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 3 bekezdés –  b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek.;

b) a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 9 
első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – az IFRS 9-re 
vonatkozó melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek. Az 
intézmények a fent említett referencia-
időpontot 2018. január 1-jével 
helyettesíthetik, ha abban az időpontban a 
várható hitelezési veszteségek összege 
alacsonyabb.;

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 5 bekezdés –  c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „c) az intézményeknek az e cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 
összeg helyett a következő összeget kell 
venniük: a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 
9 első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – fennálló 
állapot szerint az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek, 
csökkentve az ugyanezen kitettségekhez 
tartozó, a 158. cikk (5), (6) és (10) 
bekezdése szerint kiszámított 
várhatóveszteség-értékek összegével.; Ha a 
számítás eredménye negatív szám, az 
intézménynek az e cikk (3) bekezdésének 
b) pontjában említett összeg értékét 
nullában kell megállapítania.;

c) az intézményeknek az e cikk (3) 
bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 
összeg helyett a következő összeget kell 
venniük: a 2020. január 1-jén vagy az IFRS 
9 első alkalmazásának kezdőnapján – 
amelyik a későbbi időpont – fennálló 
állapot szerint az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.5. pontja szerint 
meghatározott 12 havi várható hitelezési 
veszteség és az IFRS 9-re vonatkozó 
melléklet 5.5.3. pontja szerint 
meghatározott, az élettartami várható 
hitelezési veszteség tekintetében elszámolt 
veszteség összege, ebbe nem számolva 
bele az azon pénzügyi eszközök élettartami 
várható hitelezési vesztesége tekintetében 
elszámolt veszteséget, amelyek az IFRS 9-
re vonatkozó melléklet A. függelékének 
meghatározása szerint értékvesztettek, 
csökkentve az ugyanezen kitettségekhez 
tartozó, a 158. cikk (5), (6) és (10) 
bekezdése szerint kiszámított 
várhatóveszteség-értékek összegével.; Az 
intézmények a 2020. január 1-jei 
referencia-időpontot 2018. január 1-jével 
helyettesíthetik, ha abban az időpontban a 
várható hitelezési veszteségek összege 
alacsonyabb.; Ha a számítás eredménye 
negatív szám, az intézménynek az e cikk 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
összeg értékét nullában kell 
megállapítania.;

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – - a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 2018. január 1-jétől 2018. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,95;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – - a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a 2019. január 1-jétől 2019. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,85;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,7;

a) a 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés –  b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,5;

b) a 2021. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig tartó időszak alatt 1;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés –  c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25;

c) a 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,75;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés –d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 2023. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0.

d) a 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,5.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont
575/2013/EU rendelet
473 a cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 2024. január 1-jétől 2024. 
december 31-ig tartó időszak alatt 0,25.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó 
állami garanciák ideiglenes kezelése

A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó, 
egy másik tagállam pénznemében 
kibocsátott államadósság ideiglenes 
kezelése

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47c. cikk (3) bekezdésétől eltérve [e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
időpontja + 7 év]-ig a 47c. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott tényezők a 
nemteljesítő kitettség 201. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
elismert fedezetnyújtó által garanciával 
biztosított azon részére is alkalmazandók, 
amelyre vonatkozóan – adott esetben az 
uniós állami támogatási szabályoknak 
való megfelelésre is figyelemmel – a 
garanciát vagy viszontgaranciát a 
Covid19-világjárvány időszakában a 
hitelfelvevőkre irányuló támogatási 
intézkedések keretében nyújtják.”

(1) A 114. cikk (2) bekezdésétől eltérve 
a tagállamok központi kormányzataival és 
központi bankjaival szembeni, egy másik 
tagállam fizetőeszközében denominált és 
finanszírozott, [e módosító rendelet 
hatálybalépésének időpontja] és 2022. 
december 31. között a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben 
kibocsátott eszköztételekből álló 
kitettségek esetében:

a) 2022. december 31-ig a 
kitettségértékek számításához az említett 
kitettségekre a 114. cikk (2) bekezdésével 
összhangban rendelt kockázati súlyok 0%-
át kell alkalmazni,
b) 2023. január 1-től 2023. december 
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31-ig a kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 20%-át kell alkalmazni,
c) 2024. január 1-től 2024. december 
31-ig a kitettségértékek számításához az 
említett kitettségekre a 114. cikk (2) 
bekezdésével összhangban rendelt 
kockázati súlyok 50%-át kell alkalmazni,
d) a 2025. január 1-től kezdődő és az 
azutáni időszakban a kitettségértékek 
számításához az említett kitettségekre a 
114. cikk (2) bekezdésével összhangban 
rendelt kockázati súlyok 100%-át kell 
alkalmazni,

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) (2)A 395. cikk (1) bekezdésétől és a 
493. cikk (4) bekezdésétől eltérve az 
illetékes hatóságok engedélyezhetik az 
intézmények számára az e cikk (1) 
bekezdésében említett kitettségek 
vállalását a következő korlátokig:
a) 2022. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 100%-a;
b) 2023. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 75%-a;
c) 2024. december 31-ig az intézmény 
alapvető tőkéjének 50%-a.
Az e bekezdés első albekezdésének a), b) 
és c) pontjában meghatározott 
határértékeket a 399–403. cikk szerinti 
hitelkockázat-mérséklés hatását 
figyelembe véve meghatározott 
kitettségértékekre kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
575/2013/EU rendelet
500 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 150. cikk (1) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontjától eltérve, az 
illetékes hatóságok előzetes engedélyével 
és a 150. cikkben meghatározott feltételek 
mellett az intézmények a sztenderd 
módszert alkalmazhatják azokra a 
központi kormányzatokkal és központi 
bankokkal szembeni kitettségekre is, 
amelyekhez e cikk (1) bekezdése alapján 
0%-os kockázati súly tartozik.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
575/2013/EU rendelet
500 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
500aa. cikk
A prudenciális védőháló naptárának 
átmeneti kiigazítása a Covid19-
világjárvány összefüggésében
A 47c. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve 
a [2020. március 1.] és [2022. március 1.] 
közötti napok nem számítanak az abban 
meghatározott tényezők 
megállapításánál.”

Or. en


