
PR\1205586LV.docx PE652.396v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2020/0066(COD)

20.5.2020

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, 
lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Jonás Fernández



PE652.396v01-00 2/15 PR\1205586LV.docx

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai 
reaģētu uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0310),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0122/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
47.c pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Regulas 47.c panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, šādus 
koeficientus piemēro arī tai ienākumus 
nenesoša riska darījuma daļai, ko garantē 
vai apdrošina oficiāla eksporta kredīta 
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aģentūra vai ko garantē kāds no 
201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētajiem atbilstošajiem 
aizsardzības devējiem:
a) 0 – ienākumus nenesoša riska 
darījuma nodrošinātajai daļai laikposmā 
no viena līdz septiņiem gadiem pēc šā 
riska darījuma klasificēšanas par 
ienākumus nenesošu; un
b) 1 – ienākumus nenesoša riska 
darījuma nodrošinātajai daļai, sākot ar 
pirmo dienu astotajā gadā pēc šā riska 
darījuma klasificēšanas par ienākumus 
nenesošu.”

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
114. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) regulas 114. panta 6. punktu 
svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
150. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1b) regulas 150. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu ii) punktu aizstāj ar šādu:

 ii) riska darījumiem ar centrālo valdību un 
centrālo banku saskaņā ar 114. panta 2. 4. 
vai 5. punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe;

ii) riska darījumiem ar centrālo valdību un 
centrālajām bankām saskaņā ar 114. panta 
2., 4. vai 5. punktu ir piešķirta 0% riska 
pakāpe;

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

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
366. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) regulas 366. panta 4. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Kompetentās iestādes, aprēķinot 
3. punktā noteikto otro saskaitāmo, 
atsevišķos gadījumos var izslēgt 
pārsniegumus, kas neizriet no trūkumiem 
iekšējā modelī un kas ir notikuši 
laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.”

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
467.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) iekļauj šādu pantu:
“467.a pants
Nerealizētā peļņa un zaudējumi, kas 
novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot citus ienākumus
1. Atkāpjoties no 35. panta un līdz šā 
panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām, iestādes, aprēķinot pirmā līmeņa 
pamata kapitālu, var neiekļaut summu A, 
kas tiek aprēķināta šādi:
A=(a) x f
kur:
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(a) = nerealizētās peļņas vai zaudējumu 
summa no 2019. gada 31. decembra, kas 
uzskaitīta bilances postenī “Patiesās 
vērtības izmaiņas parāda instrumentiem, 
kas novērtēti pēc to patiesās vērtības, 
izmantojot citus ienākumus” un kas 
atbilst riska darījumiem ar centrālajām 
valdībām, 115. panta 2. punktā minētajām 
reģionālajām pašvaldībām vai vietējām 
pašpārvaldēm un 116. panta 4. punktā 
minētajām publiskā sektora struktūrām, 
izņemot tos, kuru kredītvērtība ir 
samazināta, kā definēts pielikuma 
A papildinājumā attiecībā uz 9. SFPS; un
f = piemērojamais koeficients katrā 
pārejas perioda pārskata gadā.
2. Lai aprēķinātu 1. punktā minēto 
summu A, iestādes piemēro šādus 
koeficientus f:
a) 1 laikposmā no 2020. gada 1. janvāra 
līdz 2020. gada 31. decembrim;
b) 1 laikposmā no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2021. gada 31. decembrim;
c) 0,75 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
d) 0,50 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;
e) 0,25 laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
3. Iestāde pieņem lēmumu par to, vai 
pārejas periodā piemērot šajā pantā 
noteikto kārtību, un šis lēmums vairs nav 
maināms. Iestādes informē kompetento 
iestādi par savu lēmumu 45 dienas pirms 
tā gada pārskata datuma, no kura iestāde 
pirmo reizi piemēros pārejas periodu.
4. Šā panta 2. punktā minētajos 
laikposmos papildus informācijas 
atklāšanai, kā prasīts astotajā daļā, 
iestādes, kuras nolēmušas piemērot šajā 
pantā izklāstīto pārejas kārtību, atklāj 
informāciju par pašu kapitāla, pirmā 
līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa 
kapitāla summām, pirmā līmeņa pamata 
kapitāla rādītāju, pirmā līmeņa kapitāla 
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rādītāju, kopējo kapitāla rādītāju un 
sviras rādītāju, kāds tām būtu gadījumā, 
ja tās nepiemērotu šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk.;

b) 12 mēnešu paredzamo 
kredītzaudējumu summa, kas noteikta 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summa visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk. Iestādes var 
aizstāt iepriekšminēto atsauces datumu ar 
2018. gada 1. janvāri, ja paredzamo 
kredītzaudējumu summa minētajā datumā 
ir mazāka.;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iestādes summu, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā panta 3. punkta 

c) iestādes summu, kas aprēķināta 
saskaņā ar šā panta 3. punkta 
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b) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu 
paredzamo kredītzaudējumu summu, kas 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summu visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita 
summu, ko veido saistīto paredzamo 
zaudējumu summas tiem pašiem riska 
darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar 
158. panta 5., 6. un 10. punktu. Ja aprēķina 
rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, 
iestāde šā panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētās summas vērtību nosaka kā vienādu 
ar nulli.;

b) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu 
paredzamo kredītzaudējumu summu, kas 
saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu 
summu visā darbības laikā paredzamajiem 
kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar 
pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 
5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu 
atskaitījumus visā darbības laikā 
paredzamajiem to finanšu aktīvu 
kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta 
kredītvērtība, kā definēts pielikuma 
attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 
2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS 
sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā 
no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita 
summu, ko veido saistīto paredzamo 
zaudējumu summas tiem pašiem riska 
darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar 
158. panta 5., 6. un 10. punktu. Iestādes 
var aizstāt atsauces datumu – 2020. gada 
1. janvāri – ar 2018. gada 1. janvāri, ja 
paredzamo kredītzaudējumu summa 
minētajā datumā ir mazāka. Ja aprēķina 
rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, 
iestāde šā panta 3. punkta b) apakšpunktā 
minētās summas vērtību nosaka kā vienādu 
ar nulli.;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) 0,95 laikposmā no 2018. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) 0,85 laikposmā no 2019. gada 
1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – -a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 0,7 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

a) 1 laikposmā no 2020. gada 
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 0,5 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

b) 1 laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 0,25 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

(c) 0,75 laikposmā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) 0 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

(d) 0,5 laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
473.a pants – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) 0,25 laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar Covid-19 pandēmiju saistīto publisko 
garantiju pagaidu režīms

Pagaidu režīms ar Covid-19 pandēmiju 
saistītam publiskam parādam, kas emitēts 
citas dalībvalsts valūtā 
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 47.c panta 3. punkta, līdz 
[šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
diena + 7 gadi] 47.c panta 4. punktā 
noteiktos koeficientus piemēro arī tai 
ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, 
ko garantē 201. panta 1. punkta a) līdz 
e) apakšpunktā minētais atbilstīgais 
pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgā 
gadījumā, ievērojot Savienības valsts 
atbalsta noteikumus, garantija vai 
pretgarantija tiek sniegta kā daļa no 
atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu 
aizņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā.”

1. Atkāpjoties no 114. panta 
2. punkta, riska darījumiem ar dalībvalstu 
centrālajām valdībām un centrālajām 
bankām, kas denominēti un finansēti citas 
dalībvalsts valūtā un sastāv no aktīvu 
posteņiem, kuri emitēti laikā no [šīs 
grozošās regulas spēkā stāšanās datums] 
līdz 2022. gada 31. decembrim saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju:

a) līdz 2022. gada 31 decembrim — 
riska darījuma vērtībām piemērotā riska 
pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas šiem 
riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 
114. panta 2. punktu;
b) laikposmā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim 
— riska darījuma vērtībām piemērotā 
riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, 
kas šiem riska darījumiem piešķirta 
saskaņā ar 114. panta 2. punktu;
c) laikposmā no 2024. gada 
1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim 
— riska darījuma vērtībām piemērotā 
riska pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, 
kas šiem riska darījumiem piešķirta 
saskaņā ar 114. panta 2. punktu;
d) laikposmā no 2025. gada 
1. janvāra un pēc tam — riska darījuma 
vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 100 % 
no riska pakāpes, kas šiem riska 
darījumiem piešķirta saskaņā ar 
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114. panta 2. punktu.
Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 395. panta 
1. punkta un 493. panta 4. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādēm 
uzņemties šā panta 1. punktā minētos 
riska darījumus, ievērojot šādus limitus:
a) 100 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2022. gada 31. decembrim;
b) 75 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2023. gada 31. decembrim;
c) 50 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla līdz 2024. gada 31. decembrim.
Šā punkta pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētos limitus piemēro 
riska darījumu vērtībām pēc tam, kad 
ņemta vērā kredītriska mazināšanas 
ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.a pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 150. panta 
1. punkta d) apakšpunkta ii) punkta, pēc 
tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu 
iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā 
izklāstītos nosacījumus, iestādes 
standartizēto pieeju var piemērot arī riska 
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darījumiem ar centrālajām valdībām un 
centrālajām bankām, kam saskaņā ar šā 
panta 1. punktu ir piešķirta 0 % riska 
pakāpe.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
500.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) iekļauj šādu pantu:
500.aa pants
Pagaidu korekcija prudenciālā atbalsta 
mehānisma kalendārā saistībā ar Covid-
19 pandēmiju.
Atkāpjoties no 47.c panta 2. un 3. punkta, 
no [2020. gada 1. marta] līdz [2022. gada 
1. martam] netiek uzkrātas dienas tur 
minēto koeficientu noteikšanai.”

Or. en


