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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 575/2013 a nariadenie (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu 
ochorenia COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0310),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0122/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 47c – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 47c sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„4a. Odchylne od odseku 3 sa na časť 
problémovej expozície, ktorá je zaručená 
alebo poistená oficiálnou agentúrou na 
podporu exportu alebo ktorá je zaručená 
oprávneným poskytovateľom 
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zabezpečenia podľa článku 201 ods. 1 
písm. a) až e), uplatňujú tieto koeficienty:
a) 0 pre zabezpečenú časť problémovej 
expozície, pričom tento koeficient sa 
uplatňuje v období od prvého do siedmeho 
roka po jej klasifikácii ako problémovej; a
b) 1 pre zabezpečenú časť problémovej 
expozície, pričom tento koeficient sa 
uplatňuje od prvého dňa ôsmeho roka po 
jej klasifikácii ako problémovej.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 114 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 114 sa vypúšťa odsek 6
Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 150 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1b) V článku 150 ods. 1 písm. d) sa 
bod ii) nahrádza takto:

„ ii) expozíciám voči ústrednej vláde a 
centrálnej banke sa priradí riziková váha 0 
% podľa článku 114 ods. 2 alebo 4 alebo 
článku 495 ods. 2;“

„ ii) expozíciám voči ústrednej vláde a 
centrálnym bankám sa priradí riziková 
váha 0 % podľa článku 114 ods. 2 alebo 
4;“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 366 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1c) V článku 366 ods. 4 sa dopĺňa 
tento pododsek:
„Príslušné orgány môžu v individuálnych 
prípadoch vylúčiť prekročenia, ktoré 
nevyplývajú z nedostatkov v internom 
modeli a ktoré nastali medzi 1. januárom 
2020 a 31. decembrom 2020, pri výpočte 
sčítanca uvedeného v odseku 3.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 467 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 467a
Nerealizované zisky a straty oceňované v 
reálnej hodnote cez iný komplexný 
účtovný výsledok
1. Odchylne od článku 35 a do konca 
prechodného obdobia stanoveného 
v odseku 2 tohto článku môžu inštitúcie 
vyňať z výpočtu svojho vlastného kapitálu 
Tier 1 sumu A vypočítanú takto:
A=(a) x f
kde:
(a) = suma nerealizovaných ziskov alebo 
strát od 31. decembra 2019 účtovaná v 
položke „zmeny reálnej hodnoty dlhových 
nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou 
cez iný komplexný účtovný výsledok“ 
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súvahy, ktorá zodpovedá expozíciám voči 
ústredným vládam, regionálnym vládam 
alebo miestnym orgánom uvedeným v 
článku 115 ods. 2 a subjektom verejného 
sektora uvedeným v článku 116 ods. 4, 
okrem tých, ktoré sú úverovo 
znehodnotené, ako sa vymedzuje v 
dodatku A k prílohe týkajúcej sa 
štandardu IFRS 9; a
f = príslušný koeficient na každý rok 
vykazovania v prechodnom období.
2. Inštitúcie uplatňujú pri výpočte 
sumy A uvedenej v odseku 1 tieto 
koeficienty:
a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 do 
31. decembra 2020;
b) 1 počas obdobia od 1. januára 2021 do 
31. decembra 2021;
c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 2022 
do 31. decembra 2022;
d) 0,50 počas obdobia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2023;
e) 0,25 počas obdobia od 1. januára 2024 
do 31. decembra 2024;
3. Inštitúcia rozhodne, či počas 
prechodného obdobia uplatní dojednania 
stanovené v tomto článku, a svoje 
rozhodnutie nesmie vziať späť. Inštitúcie 
informujú príslušný orgán o svojom 
rozhodnutí 45 dní pred dátumom 
vykazovania roku, od ktorého inštitúcia 
po prvýkrát začne uplatňovať prechodné 
obdobie.
4. Počas období stanovených 
v odseku 2 tohto článku inštitúcie, ktoré 
sa rozhodli uplatňovať prechodné 
dojednania stanovené v tomto článku, 
zverejnia okrem informácií, ktoré sa 
požadujú v ôsmej časti, sumy vlastných 
zdrojov, vlastného kapitálu Tier 1 
a kapitálu Tier 1, podiel vlastného 
kapitálu Tier 1, podiel kapitálu Tier 1, 
podiel celkového kapitálu, ako aj 
ukazovateľa finančnej páky, ktoré by mali 
v prípade, keby neuplatňovali tento 
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článok.“
Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A k 
prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr.;

b) súčet 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A k 
prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr. Inštitúcie 
môžu nahradiť uvedený referenčný dátum 
dátumom 1. januára 2018, keď súčet 
očakávaných úverových strát je k 
uvedenému dátumu nižší.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) inštitúcie nahradia sumu vypočítanú 
podľa odseku 3 písm. b) tohto článku 
súčtom 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 

c) inštitúcie nahradia sumu vypočítanú 
podľa odseku 3 písm. b) tohto článku 
súčtom 12-mesačných očakávaných 
úverových strát stanovených podľa odseku 
5.5.5 prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 
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a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A k 
prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr, zníženým o 
súčet súvisiacich súm očakávaných strát 
pre tie isté expozície vypočítaných v súlade 
s článkom 158 ods. 5, 6 a 10. Ak je 
výsledkom výpočtu záporné číslo, 
inštitúcia stanoví sumu uvedenú v odseku 3 
písm. b) tohto článku vo výške, ktorá sa 
rovná nule.;

a sumy opravnej položky na stratu pre 
očakávané úverové straty počas celej 
životnosti stanovenej podľa odseku 5.5.3 
prílohy týkajúcej sa štandardu IFRS 9 bez 
opravnej položky na stratu pre očakávané 
úverové straty počas celej životnosti pri 
úverovo znevýhodnených finančných 
aktívach vymedzených v dodatku A k 
prílohe týkajúcej sa štandardu IFRS 9, k 1. 
januáru 2020 alebo k dátumu prvotného 
uplatnenia štandardu IFRS 9 podľa toho, 
ktorý dátum nastane neskôr, zníženým o 
súčet súvisiacich súm očakávaných strát 
pre tie isté expozície vypočítaných v súlade 
s článkom 158 ods. 5, 6 a 10. Inštitúcie 
môžu nahradiť referenčný dátum 1. 
január 2020 dátumom 1. januára 2018, 
keď súčet očakávaných úverových strát je 
k uvedenému dátumu nižší. Ak je 
výsledkom výpočtu záporné číslo, 
inštitúcia stanoví sumu uvedenú v odseku 3 
písm. b) tohto článku vo výške, ktorá sa 
rovná nule.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) 0,95 počas obdobia od 1. januára 
2018 do 31. decembra 2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno -a a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) 0,85 počas obdobia od 1. januára 
2019 do 31. decembra 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 0,7 počas obdobia od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2020;

a) 1 počas obdobia od 1. januára 2020 
do 31. decembra 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
2021 do 31. decembra 2021;

b) 1 počas obdobia od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;

c) 0,75 počas obdobia od 1. januára 
2022 do 31. decembra 2022;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 0 počas obdobia od 1. januára 2023 
do 31. decembra 2024.

d) 0,5 počas obdobia od 1. januára 
2023 do 31. decembra 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 473a – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) 0,25 počas obdobia od 1. januára 
2024 do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dočasné zaobchádzanie s verejnými 
zárukami súvisiacimi s pandémiou 
ochorenia COVID-19

Dočasné zaobchádzanie s verejným dlhom 
súvisiacim s pandémiou ochorenia 
COVID-19, ktorý bol vydaný v mene 
iného členského štátu

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 47c ods. 3, až do 
[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia + 7 rokov] sa 
koeficienty stanovené v článku 47c ods. 4 
uplatňujú aj na tú časť problémovej 
expozície zaručenej oprávneným 
poskytovateľom uvedeným v článku 201 
ods. 1 písm. a) až e), keď sa – pod 
podmienkou súladu s pravidlami Únie pre 
štátnu pomoc, ak sa uplatňujú – záruka 
alebo protizáruka poskytuje ako súčasť 
podporných opatrení na pomoc dlžníkom 
v kontexte pandémie ochorenia COVID-
19.“

1. Odchylne od článku 114 ods. 2, v 
prípade expozícií voči ústredným vládam a 
centrálnym bankám členských štátov, 
ktoré sú denominované a financované v 
domácej mene iného členského štátu a 
ktoré pozostávajú z položiek aktív 
vydaných v období od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia] do 31. 
decembra 2022 v kontexte pandémie 
COVID-19:

a) do 31. decembra 2022 je riziková 
váha uplatňovaná na hodnoty expozície 0 
% rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
b) v období od 1. januára 2023 do 31. 
decembra 2023 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 20 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
c) v období od 1. januára 2024 do 31. 
decembra 2024 je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 50 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2;
d) v období začínajúcom 1. januára 
2025 a neskôr je riziková váha 
uplatňovaná na hodnoty expozície 100 % 
rizikovej váhy priradenej týmto 
expozíciám v súlade s článkom 114 ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od článku 395 ods. 1 a 
článku 493 ods. 4 môžu príslušné orgány 
umožniť inštitúciám, aby im vznikli 
expozície uvedené v odseku 1 tohto článku 
do týchto limitov:
a) 100 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2022;
b) 75 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2023;
c) 50 % kapitálu Tier 1 inštitúcie do 
31. decembra 2024.
Limity uvedené v tomto odseku prvom 
pododseku písm. a), b) a c) sa uplatňujú 
na hodnoty expozícií po zohľadnení 
vplyvu zmiernenia kreditného rizika 
v súlade s článkami 399 až 403.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Odchylne od článku 150 ods. 1 
písm. d) bodu ii) môžu inštitúcie po 
získaní predchádzajúceho povolenia od 
príslušných orgánov a za podmienok 
stanovených v článku 150 uplatňovať 
štandardizovaný prístup aj na expozície 
voči ústredným vládam a centrálnym 
bankám, ktorým sa podľa odseku 1 tohto 
článku priraďuje 0 % riziková váha.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013
Článok 500a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Vkladá sa tento článok:
Článok 500aa
Dočasná úprava harmonogramu 
prudenciálneho zabezpečovacieho 
mechanizmu v kontexte pandémie 
COVID-19
Odchylne od článku 47c ods. 2 a 3 sa na 
účely určenia koeficientov, ktoré sú v ňom 
uvedené, nezohľadňujú žiadne dni od [1. 
marca 2020] do [1. marca 2022].“

Or. en


