
Europski parlament
2014-2019

USVOJENI TEKSTOVI

P8_TA(2019)0369

Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera 
financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i 
prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema 
središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička 
ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 
648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0850),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0480/2016),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno u okviru protokola 
br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojem se izjavljuje da nacrt 
zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

– uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 8. studenog 2017.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 30. ožujka 
2017.2,

– uzimajući u obzir odluku Konferencije predsjednika od 18. svibnja 2017. kojom se Odboru za 
ekonomsku i monetarnu politiku daje ovlast da razdijeli navedeni prijedlog Komisije i na 
temelju njega sastavi dva zasebna zakonodavna izvješća,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 
69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 15. veljače 2019. 
obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

1 SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
2 SL C 209, 30.06.2017., str. 36.



– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0242/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim 
parlamentima.



P8_TC1-COD(2016)0360A
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja 
Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u 
pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za 
regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog 
rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema 
subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i 
Uredbe (EU) br. 648/2012

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/876.)


