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Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju 
europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) 
br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za 
osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju 
europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta 
kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; 
Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe 
(EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o 
europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji 
se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i 
financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 
2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih 
papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 
2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili 
financiranja terorizma (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0646),

– 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-
0409/2018),

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

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 11. travnja 2018.1 i 7. prosinca 
2018.2,

1 SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
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– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. veljače 
2018.1 i 12. prosinca 2018.2,

– 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 1. 
travnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje 
Odbora za proračune (A8-0013/2019),

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.
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Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 
br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za 
bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela 
(Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe 
(EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela 
za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima 
financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju 
kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za 
mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama 
koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/2175.)


