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Tőkekövetelmények (rendelet) ***I
Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az 575/2013/EU 
rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére 
és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a 
partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a 
kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az 
adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő 
módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 
2016/0360A(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2016)0850),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0480/2016),

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

– tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2017. november 8-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 30-i 
véleményére2,

1 HL C 34., 2018.1.31., 5. o.
2 HL C 209., 2017.6.30., 36. o.



– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2017. május 18-i határozatára, amely engedélyezi a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági 
javaslatot és két különálló jogalkotási jelentést készítsen róla,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0242/2018),

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.



P8_TC1-COD(2016)0360A

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került 
elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil 
forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a 
központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal 
szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és 
nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi 
rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/876 rendelettel.)


