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(16. aprillil 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht 
eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus

P8_TA(2019)0378)
(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 241 tehakse ülalnimetatud määruses 
järgmised parandused:

1. Leheküljel 46 artikli 57 lõikes 2

asendatakse

„2. (…) sätestatud alternatiivse sisemudeli meetodi krediidiasutuste suhtes 

kohaldamise alguskuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.“

järgmisega:

„2. (…) sätestatud alternatiivse sisemudeli meetodi omavahendite nõuete täitmise 

eesmärgil krediidiasutuste suhtes kohaldamise alguskuupäevast, olenevalt 

sellest, kumb on hilisem.“
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2. Leheküljel 52 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 10 alapunktis a

asendatakse

„a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, 

kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud 

puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning 

kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest 

õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid 

nõudeid tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme 

põhiomavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama 

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva 

määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL 

artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi 

artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva 

määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest 

kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, 

kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme 

põhiomavahenditega;

b) tütarettevõtja vähemusosalused, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja 

kõigist esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvatest instrumentidest koos 

ülekursi, jaotamata kasumi ja muude reservidega.“;“
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järgmisega:

„a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, 

kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud 

puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest 

järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, 

kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme 

põhiomavahenditega; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme 

põhiomavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama 

käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis a sätestatud nõude, käesoleva 

määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL 

artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi 

artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud puhvri nõude ning 

kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest 

õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid 

tuleb täita esimese taseme põhiomavahenditega;

b) tütarettevõtja vähemusosalused, väljendatuna protsendina kõnealuse ettevõtja 

kõigist esimese taseme põhiomavahendite kirjetest.“;“.
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3. Leheküljel 53 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 11 alapunktis a

asendatakse

„a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, 

kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud 

puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning 

kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest 

õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid 

nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme 

omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva 

määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse 

artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 

osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 

määratletud kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 

osutatud nõuete ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest 

järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, kuivõrd 

kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme omavahenditega;

b) tütarettevõtja kvalifitseeruvad esimese taseme omavahendid, väljendatuna 

protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme omavahenditesse 

kuuluvatest instrumentidest koos ülekursi, jaotamata kasumi ja muude 

reservidega.“;“
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järgmisega:

„a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, 

kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud 

puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest kohalikest 

järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete summale, 

kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme 

omavahenditega; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud konsolideeritud esimese taseme 

omavahendite summa, mis peab konsolideeritud alusel vastama käesoleva 

määruse artikli 92 lõike 1 punktis b sätestatud nõude, käesoleva määruse 

artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 

osutatud omavahendite erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 

määratletud kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide 

täiendavatest kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate 

nõuete summale, kuivõrd kõnealuseid nõudeid tuleb täita esimese taseme 

omavahenditega;

b) tütarettevõtja kvalifitseeruvad esimese taseme omavahendid, väljendatuna 

protsendina kõnealuse ettevõtja kõigist esimese taseme põhiomavahendite ja 

täiendavate esimese taseme omavahendite kirjetest.“;“.
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4. Leheküljel 53 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punkti 12 alapunktis a

asendatakse

„a) lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite erinõuete, 

kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud kombineeritud 

puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud nõuete ning 

kolmandate riikide täiendavatest kohalikest järelevalvealastest 

õigusnormidest tulenevate nõuete summale; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud omavahendite summa, mis peab 

konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 

punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 

osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite 

erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud 

kombineeritud puhvri nõude, käesoleva määruse artiklis 500 osutatud 

nõuete ning kolmandate riikide täiendavate kohalikest järelevalvealastest 

õigusnormidest tulenevate omavahendite nõuete summale;

b) ettevõtja kvalifitseeruvad omavahendid, väljendatuna protsendina tütarettevõtja 

kõigist omavahendite instrumentidest, mis arvatakse esimese taseme 

põhiomavahendite, täiendavate esimese taseme omavahendite või teise taseme 

omavahendite kirjete hulka, koos ülekursi, jaotamata kasumi ja muude 

reservidega.“;“
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järgmisega:

„a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„(…)

i) (…)

— käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 punktis c sätestatud nõude, 

käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 osutatud nõuete, 

direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite 

erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud 

kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavatest 

kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate nõuete 

summale; (…)

ii) kõnealuse tütarettevõtjaga seotud omavahendite summa, mis peab 

konsolideeritud alusel vastama käesoleva määruse artikli 92 lõike 1 

punktis c sätestatud nõude, käesoleva määruse artiklites 458 ja 459 

osutatud nõuete, direktiivi 2013/36/EL artiklis 104 osutatud omavahendite 

erinõuete, kõnealuse direktiivi artikli 128 punktis 6 määratletud 

kombineeritud puhvri nõude ning kolmandate riikide täiendavate 

kohalikest järelevalvealastest õigusnormidest tulenevate omavahendite 

nõuete summale;

b) ettevõtja kvalifitseeruvad omavahendid, väljendatuna protsendina kõnealuse 

ettevõtja kõigi esimese taseme põhiomavahendite kirjete, täiendavate esimese 

taseme omavahendite kirjete ja teise taseme omavahendite kirjete summast, välja 

arvatud artikli 62 punktides c ja d osutatud summad.“;“.
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5. Leheküljel 55 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punktis 25

asendatakse

„25) Artikli 395 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. (…), kes ei ole finantsinstitutsioonid, ei ületa pärast artiklite 399–403 

kohast krediidiriski maandamise mõju arvessevõtmist 25 % 

finantsinstitutsiooni esimese taseme omavahenditest.““

järgmisega:

„25) Artikli 395 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. (…), kes ei ole finantsinstitutsioonid ega investeerimisühingud, ei ületa 

pärast artiklite 399–403 kohast krediidiriski maandamise mõju 

arvessevõtmist 25 % finantsinstitutsiooni esimese taseme 

omavahenditest.““

6. Leheküljel 56 artikli 62 (Määruse (EL) nr 575/2013 muutmine) punktis 33

asendatakse

„33) Artikli 498 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kuni 26. juunini 2021 (…) ning kelle suhtes ei kohaldatud 31. detsembril 2006 

direktiivi 2004/39/EÜ.““

järgmisega:

„33) Artikkel 498 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 498

Erand kaubadiilerite puhul

Kuni 26. juunini 2021 (…) ning kelle suhtes ei kohaldatud 31. detsembril 2006 

direktiivi 2004/39/EÜ.““
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7. Leheküljel 61 artikli 63 (Määruse (EL) nr 600/2014 muutmine) punktides 6 ja 7

asendatakse

„6) Artikkel 49 asendatakse järgmisega: „(…).“

7) Artiklisse 52 lisatakse järgmine lõige: „(…).““

järgmisega:

„6) Artikkel 49 asendatakse järgmisega:

„(…).“

6a) Artiklit 50 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Artikli 1 lõikes 9, artikli 2 lõikes 2, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 

lõikes 5, artikli 17 lõikes 3, artikli 19 lõigetes 2 ja 3, artikli 31 

lõikes 4, artikli 40 lõikes 8, artikli 41 lõikes 8, artikli 42 lõikes 7, 

artikli 45 lõikes 10, artikli 47 lõikes 1a ning artikli 52 lõigetes 10 

ja 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 2. juulist 2014.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõikes 9, artikli 2 

lõikes 2, artikli 13 lõikes 2, artikli 15 lõikes 5, artikli 17 lõikes 3, 

artikli 19 lõigetes 2 ja 3, artikli 31 lõikes 4, artikli 40 lõikes 8, 

artikli 41 lõikes 8, artikli 42 lõikes 7, artikli 45 lõikes 10, artikli 47 

lõikes 1a ning artikli 52 lõigetes 10 ja 12 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust.“;
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c) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Artikli 1 lõike 9, artikli 2 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artikli 15 lõike 5, 

artikli 17 lõike 3, artikli 19 lõigete 2 ja 3, artikli 31 lõike 4, artikli 40 

lõike 8, artikli 41 lõike 8, artikli 42 lõike 7, artikli 45 lõike 10, 

artikli 47 lõike 1a ning artikli 52 lõigete 10 ja 12 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament 

ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“

7) Artiklisse 52 lisatakse järgmine lõige: „(…).““

8. Leheküljel 63 artikli 66 lõike 3 punktis b

asendatakse

„b) artikli 62 punkti 30 alates 25. detsembrist 2019.“

järgmisega:

„b) artikli 62 punkte 30, 32 ja 33 alates 25. detsembrist 2019.“


