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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, 
padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0310),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0122/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
47c straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 47c straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
„4a. Nukrypstant nuo 3 dalies, nustatyti 
koeficientai taikomi neveiksnios pozicijos 
daliai, užtikrintai arba apdraustai 
oficialios eksporto kreditų agentūros arba 
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užtikrintai 201 straipsnio 1 dalies a–e 
punktuose nurodyto reikalavimus 
atitinkančio užtikrinimo teikėjo:
a) 0 – neveiksnios pozicijos užtikrintai 
daliai, taikytinas laikotarpiu tarp vienų ir 
septynerių metų nuo tos pozicijos 
priskyrimo neveiksnių pozicijų klasei, ir
b) 1 – neveiksnios pozicijos užtikrintai 
daliai, taikytinas nuo pirmos aštuntų metų 
nuo tos pozicijos priskyrimo neveiksnių 
pozicijų klasei dienos.“

Or. en

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 114 straipsnio 6 dalis išbraukiama.
Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
150 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1b) 150 straipsnio 1 dalies d punkto ii 
papunktis pakeičiamas taip:

„ii) centrinės valdžios institucijos ir 
centrinio banko pozicijoms priskiriamas 
0 % rizikos koeficientas pagal 114 
straipsnio 2 arba 4 dalis arba 495 
straipsnio 2 dalį;

„ii) centrinės valdžios institucijos ir 
centrinių bankų pozicijoms priskiriamas 
0 % rizikos koeficientas pagal 114 
straipsnio 2 arba 4 dalis;“

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
366 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c) 366 straipsnio 4 dalis papildoma 
šia pastraipa:
„Apskaičiuodamos 3 dalyje nustatytą 
padidėjimo koeficientą, kompetentingos 
institucijos atskirais atvejais gali 
neįtraukti viršijimų, kurie atsirado ne dėl 
vidaus modelio trūkumų ir kurie susidarė 
laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 
2021 m. gruodžio 31 d.“

Or. en

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) įterpiamas šis straipsnis:
„467a straipsnis
Tikrąja verte vertinamas nerealizuotas 
pelnas ir nuostoliai kaip kitos bendrosios 
pajamos
1. Nukrypstant nuo 35 straipsnio, iki 
šio straipsnio 2 dalyje nurodyto 
pereinamojo laikotarpio pabaigos įstaigos, 
apskaičiuodamos bendro 1 lygio nuosavą 
kapitalą, gali atimti sumą A, kuri 
apskaičiuojama taip:
A=(a) x f
čia:
a) = nerealizuoto pelno arba nuostolio 
nuo 2019 m. gruodžio 31 d. suma, 
įtraukta į balanso eilutę „Skolos 
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priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios 
pokyčiai pripažįstami kitomis 
bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės 
pokyčiai“, atitinkanti centrinės, 
regioninės ar vietos valdžios institucijų, 
nurodytų 115 straipsnio 2 dalyje, ir 
viešojo sektoriaus subjektų, nurodytų 116 
straipsnio 4 dalyje, pozicijas, išskyrus 
pozicijas, kurių vertė yra sumažėjusi dėl 
kredito rizikos, kaip apibrėžta 9-ojo TFAS 
priedo A priedėlyje; ir
f = kiekvienais pereinamojo laikotarpio 
ataskaitiniais metais taikytinas 
koeficientas.
2. 1 dalyje nurodytai sumai A 
apskaičiuoti įstaigos taiko šiuos 
koeficientus:
a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 1;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 1;
c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,75;
d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. – 0,50;
e) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;
3. Įstaiga nusprendžia, ar per 
pereinamąjį laikotarpį taikyti šiame 
straipsnyje išdėstytas nuostatas, ir negali 
pakeisti savo sprendimo. Įstaigos 
informuoja kompetentingą instituciją apie 
savo sprendimą likus 45 dienoms iki tų 
metų, nuo kurių įstaiga pirmą kartą taikys 
pereinamąjį laikotarpį, ataskaitinės datos.
4. Per šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytus laikotarpius įstaigos, kurios 
nusprendė taikyti šiame straipsnyje 
nustatytas pereinamojo laikotarpio 
nuostatas, atskleidžia ne tik informaciją, 
reikalaujamą pagal Aštuntą dalį, bet ir 
nuosavų lėšų sumas, bendrą 1 lygio 
nuosavą kapitalą ir 1 lygio kapitalą, 
bendro 1 lygio nuosavo kapitalo 
pakankamumo koeficientą, 1 lygio 



PR\1205586LT.docx 9/15 PE652.396v01-00

LT

kapitalo pakankamumo koeficientą, 
bendrą kapitalo pakankamumo 
koeficientą ir sverto koeficientą, kurie 
susidarytų, jeigu jos šio straipsnio 
netaikytų.“

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kaip apibrėžta priedo dėl 9-
ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 1 d. 
arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios datą 
(vėlesnę iš jų).

b) tikėtinų 12 mėnesių kredito 
nuostolių, nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo 
TFAS 5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams, nustatytiems pagal 
priedo dėl 9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtinė 
suma, neįskaitant atidėjinio nuostoliams, 
skirto tikėtiniems galiojimo laikotarpio 
kredito nuostoliams atsižvelgiant į dėl 
kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansinį turtą, kaip apibrėžta priedo dėl 9-
ojo TFAS A priede, 2020 m. sausio 1 d. 
arba 9-ojo TFAS taikymo pradžios datą 
(vėlesnę iš jų). Įstaigos gali pirmiau 
minėtą ataskaitinę datą pakeisti 2018 m. 
sausio 1 d. data, jei tikėtina kredito 
nuostolių suma tą dieną yra mažesnė.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įstaigos pagal šio straipsnio 3 dalies 
b punktą apskaičiuotą sumą pakeičia 
tikėtinų 12 mėnesių kredito nuostolių, 

c) įstaigos pagal šio straipsnio 3 dalies 
b punktą apskaičiuotą sumą pakeičia 
tikėtinų 12 mėnesių kredito nuostolių, 
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nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo TFAS 
5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams, nustatytiems pagal priedo dėl 
9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtine suma, 
neįskaitant atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams atsižvelgiant į dėl kredito 
rizikos sumažėjusios vertės finansinį turtą, 
kaip apibrėžta priedo dėl 9-ojo TFAS A 
priede, 2020 m. sausio 1 d. arba 9-ojo 
TFAS taikymo pradžios datą (vėlesnę iš 
jų), atėmus susijusių tų pačių pozicijų 
tikėtinų nuostolių, apskaičiuotų pagal 158 
straipsnio 5, 6 ir 10 dalis, sudėtinę sumą. 
Jeigu apskaičiuojant gaunamas neigiamas 
skaičius, įstaiga laiko, kad šio straipsnio 3 
dalies b punkte nurodytos sumos vertė yra 
lygi nuliui.

nustatytų pagal priedo dėl 9-ojo TFAS 
5.5.5 dalį, ir atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams, nustatytiems pagal priedo dėl 
9-ojo TFAS 5.5.3 dalį, sudėtine suma, 
neįskaitant atidėjinio nuostoliams, skirto 
tikėtiniems galiojimo laikotarpio kredito 
nuostoliams atsižvelgiant į dėl kredito 
rizikos sumažėjusios vertės finansinį turtą, 
kaip apibrėžta priedo dėl 9-ojo TFAS A 
priede, 2020 m. sausio 1 d. arba 9-ojo 
TFAS taikymo pradžios datą (vėlesnę iš 
jų), atėmus susijusių tų pačių pozicijų 
tikėtinų nuostolių, apskaičiuotų pagal 158 
straipsnio 5, 6 ir 10 dalis, sudėtinę sumą. 
Įstaigos gali pakeisti2020 m. sausio 1 d. 
datą 2018 m. sausio 1 d. data, jei tikėtina 
kredito nuostolių suma tą dieną yra 
mažesnė. Jeigu apskaičiuojant gaunamas 
neigiamas skaičius, įstaiga laiko, kad šio 
straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos 
sumos vertė yra lygi nuliui.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 
2018 m. gruodžio 31 d. – 0,95;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies -a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 
2019 m. gruodžio 31 d. – 0,85;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 0,7;

a) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 1;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 0,5;

b) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. – 1;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,25;

c) nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. – 0,75;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. 
gruodžio 31 d. – 0.

d) nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. 
gruodžio 31 d. – 0,5.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
473a straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 
2024 m. gruodžio 31 d. – 0,25;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusioms valstybės garantijoms taikoma 
tvarka

Laikina su COVID-19 pandemija 
susijusiai valstybės skolai, išduotai kitos 
valstybės valiuta, taikoma tvarka

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
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Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 47c straipsnio 3 dalies, 
iki [šio pakeitimo reglamento įsigaliojimo 
data + 7 metai] 47c straipsnio 4 dalyje 
nustatyti koeficientai taip pat taikomi 
neveiksnios pozicijos daliai, užtikrintai 
201 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodyto reikalavimus atitinkančio 
užtikrinimo teikėjo, jeigu, laikantis 
Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, kai 
taikoma, garantija arba netiesioginė 
garantija teikiama taikant paramos 
priemones, kuriomis siekiama padėti 
skolininkams COVID-19 pandemijos 
metu.

1. Nukrypstant nuo 114 straipsnio 2 
dalies, valstybių narių centrinės valdžios 
ir centrinių bankų pozicijoms, kurios 
išreikštos ir finansuojamos kitos valstybės 
narės nacionaline valiuta ir kurias sudaro 
turto straipsniai, išleisti nuo [šio iš dalies 
keičiančio reglamento įsigaliojimo data] 
iki 2022 m. gruodžio 31 d., COVID-19 
protrūkio kontekste:

a) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 20 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
b) laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 
1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 20 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
c) laikotarpiu nuo 2024 m. sausio 
1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. pozicijų 
vertėms taikomas rizikos koeficientas turi 
sudaryti 50 % toms pozicijoms priskirto 
rizikos koeficiento pagal 114 straipsnio 2 
dalį;
d) laikotarpiu nuo 2025 m. sausio 
1 d. ir vėliau pozicijų vertėms taikomas 
rizikos koeficientas turi sudaryti 100 % 
toms pozicijoms priskirto rizikos 
koeficiento pagal 114 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypdamos nuo 395 straipsnio 1 
dalies ir 493 straipsnio 4 dalies 
kompetentingos institucijos gali leisti 
įstaigoms turėti pozicijų, nurodytų šio 
straipsnio 1 dalyje, neviršijant šių ribų:
a) 100 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2022 m. gruodžio 31 d.;
b) 75 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2023 m. gruodžio 31 d.;
c) 50 % įstaigos 1 lygio kapitalo iki 
2024 m. gruodžio 31 d.
Šios dalies pirmos pastraipos a, b ir c 
punktuose nurodytos ribos taikomos 
pozicijų vertėms, apskaičiuotoms 
atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo 
pagal 399–403 straipsnius poveikį.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nukrypstant nuo 150 straipsnio 1 
dalies d punkto ii papunkčio, gavusios 
išankstinį kompetentingų institucijų 
leidimą ir laikydamosi 150 straipsnyje 
nustatytų sąlygų, įstaigos taip pat gali 
taikyti standartizuotą metodą centrinės 
valdžios institucijų ir centrinių bankų 
pozicijoms, kurioms pagal šio straipsnio 1 
dalį priskiriamas 0 % rizikos koeficientas.

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
500a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
500aa straipsnis
Laikinas prudencinės finansinio 
stabilumo stiprinimo priemonės 
kalendoriaus koregavimas COVID-19 
pandemijos kontekste
Nukrypstant nuo 47c straipsnio 2 ir (3) 
dalių, nuo [2020 m. kovo 1 d.] iki 
[2022 m. kovo 1 d.], nustatant jose 
nurodytus veiksnius, neįskaičiuojama nė 
viena diena.“

Or. en


