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HELYESBÍTÉS
a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 

1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról  
szóló, 2019. április 16-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

(HL L 314., 2019.12.5., 1. o.)

(az Európai Parlament által 2019. április 16-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel 
első olvasatban elfogadott álláspont

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

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 241. cikke alapján az említett rendelet a 
következőképpen kerül helyesbítésre:

1. A 46. oldalon, az 57. cikk (2) bekezdésében 

a következő szövegrész:

„(2) (…) 2026. június 26-ig vagy – amennyiben ez a későbbi – az 575/2013/EU 

rendelet harmadik része IV. címének 1a. fejezetében meghatározott alternatív 

sztenderd módszer és az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 1b. 

fejezetében meghatározott alternatív belső modell hitelintézetekre való 

alkalmazásának kezdőnapjától számított öt évig kell alkalmazniuk.”,

helyesen:

„(2) (…) 2026. június 26-ig vagy – amennyiben ez a későbbi – a szavatolótőke-

követelmények céljából az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 1a. 

fejezetében meghatározott alternatív sztenderd módszer és az 575/2013/EU 

rendelet harmadik része IV. címének 1b. fejezetében meghatározott alternatív 
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belső modell hitelintézetekre való alkalmazásának kezdőnapjáig kell 

alkalmazniuk.”

2. Az 52. oldalon, a 62. cikk (Az 575/2013/EU rendelet módosításai) 10. pontjának a) 

alpontjában

a következő szövegrész:

„a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és az 

e rendelet 500. cikkében említett követelményeknek, valamint a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, amennyiben ezeket a 

követelményeket elsődleges alapvető tőkével kell teljesíteni, (…) 

ii. az adott leányvállalathoz tartozó konszolidált elsődleges alapvető tőke azon 

összege, amely konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 

458. és 459. cikkében említett követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

104. cikkében említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az 

említett irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált 

pufferkövetelménynek és az e rendelet 500. cikkében említett 

követelményeknek, valamint a harmadik országok további helyi felügyeleti 

szabályozásainak a teljesítéséhez, amennyiben ezeket a követelményeket 

elsődleges alapvető tőkével kell teljesíteni; 

b) a leányvállalat kisebbségi részesedése, az adott vállalkozás összes elsődleges 

alapvető tőkeinstrumentumainak, valamint a kapcsolódó ázsiószámlának, 
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eredménytartaléknak és egyéb tartalékoknak a százalékos arányaként 

kifejezve.«;”,
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helyesen:

„a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, amennyiben ezeket a 

követelményeket elsődleges alapvető tőkével kell teljesíteni, (…) 

ii. az adott leányvállalathoz tartozó konszolidált elsődleges alapvető tőke azon 

összege, amely konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 

458. és 459. cikkében említett követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

104. cikkében említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az 

említett irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált 

pufferkövetelménynek és a harmadik országok további helyi felügyeleti 

szabályozásainak a teljesítéséhez, amennyiben ezeket a követelményeket 

elsődleges alapvető tőkével kell teljesíteni; 

b) a leányvállalat kisebbségi részesedése, az adott vállalkozás összes elsődleges 

alapvető tőkeelemének a százalékos arányaként kifejezve.«;”.
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3. Az 53. oldalon, a 62. cikk (Az 575/2013/EU rendelet módosításai) 11. pontjának a) 

alpontjában

a következő szövegrész:

„az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és az 

e rendelet 500. cikkében említett követelményeknek, valamint a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, amennyiben ezeket a 

követelményeket alapvető tőkével kell teljesíteni, (…)

ii. az adott leányvállalathoz tartozó konszolidált alapvető tőke azon összege, 

amely konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 

458. és 459. cikkében említett követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

104. cikkében említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az 

említett irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált 

pufferkövetelménynek és az e rendelet 500. cikkében említett 

követelményeknek, valamint a harmadik országok további helyi felügyeleti 

szabályozásainak a teljesítéséhez, amennyiben ezeket a követelményeket 

alapvető tőkével kell teljesíteni; 

b) a leányvállalatnak az alapvető tőkébe beszámítható tőkeelemei, az adott 

vállalkozás összes alapvető tőkeinstrumentumainak és a kapcsolódó 

ázsiószámlának, eredménytartaléknak és egyéb tartalékoknak a százalékában 

kifejezve.«;”,
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helyesen:

„az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, amennyiben ezeket a 

követelményeket alapvető tőkével kell teljesíteni, (…)

ii. az adott leányvállalathoz tartozó konszolidált alapvető tőke azon összege, 

amely konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 

458. és 459. cikkében említett követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

104. cikkében említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az 

említett irányelv 128. cikkének 6. pontjában említett kombinált 

pufferkövetelménynek és a harmadik országok további helyi felügyeleti 

szabályozásainak a teljesítéséhez, amennyiben ezeket a követelményeket 

alapvető tőkével kell teljesíteni; 

b) a leányvállalatnak az alapvető tőkébe beszámítható tőkeelemei, az adott 

vállalkozás összes elsődleges alapvető tőkeelemének és kiegészítő alapvető 

tőkeelemének a százalékában kifejezve.«;”.
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4. Az 53. oldalon, a 62. cikk (Az 575/2013/EU rendelet módosításai) 12. pontjának a) 

alpontjában

a következő szövegrész:

„a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és az 

e rendelet 500. cikkében említett követelményeknek, valamint a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, (…)

ii. az adott leányvállalathoz tartozó szavatolótőke azon összege, amely 

konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 458. és 459. 

cikkében említett követelményeknek, az említett irányelv 104. cikkében 

említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

128. cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és az e 

rendelet 500. cikkében említett követelményeknek, valamint a harmadik 

országok további helyi felügyeleti szabályozásainak a teljesítéséhez; 

b) a vállalkozás szavatolótőkéjébe beszámítható tőke a leányvállalatnak az 

elsődleges alapvető tőke, a kiegészítő alapvető tőke és járulékos tőke részét 

képező összes szavatolótőke-instrumentumának, a kapcsolódó ázsiószámlának, 

eredménytartaléknak és egyéb tartalékoknak a százalékában kifejezve.«;”,
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helyesen:

„a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

»(…)

i. (…)

– az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

követelménynek, az e rendelet 458. és 459. cikkében említett 

követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 104. cikkében említett 

specifikus szavatolótőke-követelményeknek, az említett irányelv 128. 

cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak 

teljesítéséhez összesen szükséges, (…)

ii. az adott leányvállalathoz tartozó szavatolótőke azon összege, amely 

konszolidált alapon szükséges az e rendelet 92. cikke (1) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott követelménynek, az e rendelet 458. és 459. 

cikkében említett követelményeknek, az említett irányelv 104. cikkében 

említett specifikus szavatolótőke-követelményeknek, a 2013/36/EU irányelv 

128. cikkének 6. pontjában említett kombinált pufferkövetelménynek és a 

harmadik országok további helyi felügyeleti szabályozásainak a 

teljesítéséhez; 

b) a vállalkozás szavatolótőkéjébe beszámítható tőke, az adott vállalkozás összes 

elsődleges alapvető tőkeelemének, kiegészítő alapvető tőkeelemének és járulékos 

tőkeelemének összege százalékban kifejezve, bele nem számítva a 62. cikk c) és 

d) pontjában említett összegeket.«;”.
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5. A 55. oldalon, a 62. cikk (Az 575/2013/EU rendelet módosításai) 25. pontjában 

a következő szövegrész:

„25. A 395. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»(1) (…) hogy az ügyfélcsoportba tartozó nem intézményi ügyfelekkel szembeni 

kitettségértékek összege …«”,

helyesen:

„25. A 395. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»(1) (…) hogy az ügyfélcsoportba tartozó nem intézményi ügyfelekkel vagy nem 

befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségértékek összege …«”.

6. Az 56. oldalon, a 62. cikk (Az 575/2013/EU rendelet módosításai) 33. pontjában 

a következő szövegrész:

„33. A 498. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»(…) és amelyekre 2006. december 31-én a 2004/39/EK irányelv nem volt 

alkalmazandó.«”,

helyesen:

„33. A 498. cikk helyébe a következő szöveg lép:

»498. cikk

Az árutőzsdei kereskedőkre vonatkozó kivétel

„2021. június 26-ig, (…) és amelyekre 2006. december 31-én a 2004/39/EK 

irányelv nem volt alkalmazandó.«”
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7. A 61. oldalon, a 63. cikk (A 600/2014/EU rendelet módosításai) 6. és 7. pontjában 

a következő szövegrész:

„6. A 49. cikk helyébe a következő szöveg lép: …;

7. Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: …”,

helyesen:

„6. A 49. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

(…);

6a. A 50. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(2) Az 1. cikk (9) bekezdésében, a 2. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (2) 

bekezdésében, a 15. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (3) 

bekezdésében, a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 31. cikk (4) 

bekezdésében, a 40. cikk (8) bekezdésében, a 41. cikk (8) 

bekezdésében, a 42. cikk (7) bekezdésében, a 45. cikk (10) 

bekezdésében, a 47. cikk (1a) bekezdésében, a valamint az 52. cikk 

(10) és (12) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott 

felhatalmazás határozatlan időre szól, 2014. július 2-től kezdődő 

hatállyal.«;

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. 

cikk (9) bekezdésében, a 2. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (2) 

bekezdésében, a 15. cikk (5)bekezdésében, a 17. cikk (3) 

bekezdésében, a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 31. cikk (4) 

bekezdésében, a 40. cikk (8) bekezdésében, a 41. cikk (8) 

bekezdésében, a 42. cikk (7) bekezdésében, a 45. cikk (10) 

bekezdésében, a 47. cikk (1a) bekezdésében, a valamint az 52. cikk 

(10) és (12) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 
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hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok érvényességét.«;

c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(5) Az 1. cikk (9) bekezdése, 2. cikk (2) bekezdése, 13. cikk (2) 

bekezdése, 15. cikk (5) bekezdése, 17. cikk (3) bekezdése, 19. cikk (2) 

és (3) bekezdése, 31. cikk (4) bekezdése, 40. cikk (8) bekezdése, 41. 

cikk (8) bekezdése, 42. cikk (7) bekezdése, 45. cikk (10) bekezdése, a 

47. cikk (1a) bekezdésében, valamint az 52. cikk (10) és (12) 

bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha 

az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam három hónappal meghosszabbodik.«;

7. Az 52. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: (…);”.

8. A 63. oldalon, a 66. cikk (3) bekezdése b) pontjának 

szövege:

„b) a 62. cikk 30. pontja 2019. december 25-től alkalmazandó.”,

helyesen:

„b) a 62. cikk 30., 32., és 33. pontja 2019. december 25-től alkalmazandó.”


