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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 dėl 

riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai 
(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014

(OL L 314, 2019 12 5, p. 1)

(Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 
priimti pirmiau minėtą reglamentą

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

Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 241 straipsniu pirmiau nurodytas 
reglamentas ištaisomas taip:

1. 46 puslapis, 57 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2. Iki 2026 m. birželio 26 d. arba iki tos dienos, kurią kredito įstaigoms pradedamas 

taikyti alternatyvus standartizuotas metodas, nustatytas <…>“,

turi būti:

„2. Iki 2026 m. birželio 26 d. arba iki tos dienos, kurią kredito įstaigoms nuosavų lėšų 

reikalavimų tikslais pradedamas taikyti alternatyvus standartizuotas metodas, 

nustatytas <…>“;
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2. 52 puslapis, 62 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai) 10 

punkto a papunktis:

yra:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

i) <…> 

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 straipsnyje ir bet 

kuriuose papildomuose vietos priežiūros reglamentuose trečiosiose 

valstybėse nurodytų reikalavimų, jei tie reikalavimai turi būti 

patenkinti iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, sumai, <…>

ii) su ta patronuojamąja įmone susijusio konsoliduoto bendro 1 lygio nuosavo 

kapitalo sumą, konsoliduotai reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 

1 dalies a punkte nustatyto reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 

straipsniuose nurodytų reikalavimų, Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje 

nurodytų konkrečių nuosavų lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 

6 punkte nurodyto jungtinio rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 

straipsnyje ir bet kuriuose papildomuose vietos priežiūros reglamentuose 

trečiosiose valstybėse nurodytų reikalavimų, jei tie reikalavimai turi būti 

patenkinti iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, sumai;

b) patronuojamosios įmonės mažumos dalis, išreikšta visų tos įmonės bendro 1 lygio 

nuosavo kapitalo priemonių procentine dalimi, pridėjus susijusius akcijų priedus, 

nepaskirstytąjį pelną ir kitus rezervus.“;“,
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turi būti:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

i) <…>

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo ir bet kuriuose papildomuose vietos 

priežiūros reglamentuose trečiosiose valstybėse nurodytų reikalavimų, 

jei tie reikalavimai turi būti patenkinti iš bendro 1 lygio nuosavo 

kapitalo, sumai, <…>

ii) su ta patronuojamąja įmone susijusio konsoliduoto bendro 1 lygio nuosavo 

kapitalo sumą, konsoliduotai reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 

1 dalies a punkte nustatyto reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 

straipsniuose nurodytų reikalavimų, Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje 

nurodytų konkrečių nuosavų lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 

6 punkte nurodyto jungtinio rezervo reikalavimo ir bet kuriuose 

papildomuose vietos priežiūros reglamentuose trečiosiose valstybėse 

nurodytų reikalavimų, jei tie reikalavimai turi būti patenkinti iš bendro 1 

lygio nuosavo kapitalo, sumai;

b) patronuojamosios įmonės mažumos dalis, išreikšta visų tos įmonės bendro 1 lygio 

nuosavo kapitalo straipsnių procentine dalimi.“;“;
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3. 53 puslapis, 62 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai) 11 

punkto a papunktis:

yra:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

(i) <…>

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 straipsnyje ir bet 

kuriuose papildomuose vietos priežiūros reglamentuose trečiosiose 

valstybėse nurodytų reikalavimų, jei tie reikalavimai turi būti 

patenkinti iš 1 lygio kapitalo, sumai; <…>

ii) su patronuojamąja įmone susijusio konsoliduoto 1 lygio kapitalo sumą, 

konsoliduotai reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies b 

punkte nustatyto reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose 

nurodytų reikalavimų, Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų 

konkrečių nuosavų lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte 

nurodyto jungtinio rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 straipsnyje ir 

bet kuriuose papildomuose vietos priežiūros reglamentuose trečiosiose 

valstybėse nurodytų reikalavimų, jei tie reikalavimai turi būti patenkinti iš 1 

lygio kapitalo, sumai; 

b) patronuojamosios įmonės kvalifikuotasis 1 lygio kapitalas, išreikštas tos įmonės 

visų 1 lygio priemonių procentine dalimi, pridėjus susijusius akcijų priedus, 

nepaskirstytąjį pelną ir kitus rezervus.“;“,



5/10

LT

turi būti:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

(i) <…>

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo ir bet kuriuose papildomuose vietos 

priežiūros reglamentuose trečiosiose valstybėse nurodytų reikalavimų, 

jei tie reikalavimai turi būti patenkinti iš 1 lygio kapitalo, sumai; <…>

ii) su patronuojamąja įmone susijusio konsoliduoto 1 lygio kapitalo sumą, 

konsoliduotai reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies b 

punkte nustatyto reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose 

nurodytų reikalavimų, Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų 

konkrečių nuosavų lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte 

nurodyto jungtinio rezervo reikalavimo ir bet kuriuose papildomuose vietos 

priežiūros reglamentuose trečiosiose valstybėse nurodytų reikalavimų, jei tie 

reikalavimai turi būti patenkinti iš 1 lygio kapitalo, sumai; 

b) patronuojamosios įmonės kvalifikuotasis 1 lygio kapitalas, išreikštas visų tos 

įmonės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ir papildomų 1 lygio straipsnių 

procentine dalimi.“;“;
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4. 53 puslapis, 62 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai) 12 

punkto a papunktis:

yra:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

i) <…>

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 straipsnyje ir bet 

kuriuose papildomuose vietos priežiūros reglamentuose trečiosiose 

valstybėse nurodytų reikalavimų sumai; <…>

ii) su patronuojamąja įmone susijusių nuosavų lėšų sumą, konsoliduotai 

reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto 

reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų lėšų 

reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto jungtinio 

rezervo reikalavimo, šio reglamento 500 straipsnyje nurodytų reikalavimų ir 

bet kurio papildomo vietos priežiūros nuosavų lėšų reikalavimo trečiosiose 

valstybėse sumai; 

b) įmonės kvalifikuotosios nuosavos lėšos, išreikštos visų patronuojamosios įmonės 

nuosavų lėšų priemonių, įtrauktų į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo papildomus 1 

lygio ir 2 lygio straipsnius, procentine dalimi, pridėjus susijusius akcijų priedus, 

nepaskirstytąjį pelną ir kitus rezervus.“;“,



7/10

LT

turi būti:

„a) 1 dalis pakeičiama taip:

„<…>

i) <…>

— šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto reikalavimo, 

šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų 

lėšų reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto 

jungtinio rezervo reikalavimo ir bet kuriuose papildomuose vietos 

priežiūros reglamentuose trečiosiose valstybėse nurodytų reikalavimų 

sumai; <…>

ii) su patronuojamąja įmone susijusių nuosavų lėšų sumą, konsoliduotai 

reikalingą pasiekti šio reglamento 92 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto 

reikalavimo, šio reglamento 458 ir 459 straipsniuose nurodytų reikalavimų, 

Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnyje nurodytų konkrečių nuosavų lėšų 

reikalavimų, tos direktyvos 128 straipsnio 6 punkte nurodyto jungtinio 

rezervo reikalavimo ir bet kurio papildomo vietos priežiūros nuosavų lėšų 

reikalavimo trečiosiose valstybėse sumai; 

b) įmonės kvalifikuotosios nuosavos lėšos, išreikštos visų tos įmonės bendro 1 lygio 

nuosavo kapitalo, papildomų 1 lygio straipsnių ir 2 lygio straipsnių sumos, atėmus 

62 straipsnio c ir d punktuose nurodytas sumas, procentine dalimi.“;“;
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5. 55 puslapis, 62 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai) 25 

punktas:

yra:

„25) 395 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. <…> visiems susijusiems tos grupės klientams, kurie nėra įstaigos, verčių 

suma, atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo poveikį pagal 399–403 

straipsnius, neviršija 25 % įstaigos 1 lygio kapitalo.““,

turi būti:

„25) 395 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1. <…> visiems susijusiems tos grupės klientams, kurie nėra įstaigos arba 

investicinės įmonės, verčių suma, atsižvelgus į kredito rizikos mažinimo 

poveikį pagal 399–403 straipsnius, neviršija 25 % įstaigos 1 lygio 

kapitalo.““;

6. 56 puslapis, 62 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai) 33 

punktas:

yra:

„33) 498 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„<…> ir kurioms 2006 m. gruodžio 31 d. nebuvo taikoma Direktyva 

2004/39/EB.“;“,

turi būti:

„33) 498 straipsnis pakeičiamas taip:

„498 straipsnis

Išimtis biržos prekių makleriams

Iki 2021 m. birželio 26 d. <…> ir kurioms 2006 m. gruodžio 31 d. nebuvo 

taikoma Direktyva 2004/39/EB.“;“;
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7. 61 puslapis, 63 straipsnio (Reglamento (ES) Nr. 600/2014 daliniai pakeitimai) 6 ir 7 

punktai:

yra:

„6) 49 straipsnis pakeičiamas taip: <…>;

7) 52 straipsnis papildomas šia dalimi: <…>;“,

turi būti:

„6) 49 straipsnis pakeičiamas taip:

<…>;

6a) 50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 1 straipsnio 9 dalyje, 2 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 

15 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 ir 3 

dalyse, 31 straipsnio 4 dalyje, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 

dalyje, 42 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje, 47 straipsnio 1a 

dalyje ir 52 straipsnio 10 ir 12 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 

2014 m. liepos 2 d.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 

9 dalyje, 2 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 5 

dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 31 straipsnio 

4 dalyje, 40 straipsnio 8 dalyje, 41 straipsnio 8 dalyje, 42 straipsnio 7 

dalyje, 45 straipsnio 10 dalyje, 47 straipsnio 1a dalyje ir 52 straipsnio 

10 ir 12 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 

įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą 

dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 

vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 

deleguotųjų aktų galiojimui.“;
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c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal 1 straipsnio 9 dalį, 2 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 

15 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, 

31 straipsnio 4 dalį, 40 straipsnio 8 dalį, 41 straipsnio 8 dalį, 42 

straipsnio 7 dalį, 45 straipsnio 10 dalį, 47 straipsnio 1a dalį ir 

52 straipsnio 10 ir 12 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui 

ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam 

laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

7) 52 straipsnis papildomas šia dalimi: <…>;“;

8. 63 puslapis, 66 straipsnio 3 dalies b punktas:

yra:

„b) 62 straipsnio 30 punktas taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d.“,

turi būti:

„b) 62 straipsnio 30, 32 ir 33 punktai taikomi nuo 2019 m. gruodžio 25 d.“.


