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KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2033 par 

prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 
1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014

(OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.)

(Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai 
pieņemtu iepriekš minēto regulu

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

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 241. pantu iepriekš minētajā regulā ir izdarīti šādi 
kļūdu labojumi:

1. 46. lappusē 57. panta 2. punktā:

tekstu:

"2. Līdz 2026. gada 26. jūnijam vai dienai, kad kredītiestādēm sāk piemērot alternatīvo 

standartizēto pieeju, kas izklāstīta (...)"

lasīt šādi:

"2. Līdz 2026. gada 26. jūnijam vai dienai, kad kredītiestādēm pašu kapitāla prasību 

nolūkos sāk piemērot alternatīvo standartizēto pieeju, kas izklāstīta (...)".
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2. 52. lappusē 62. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013) 10) punkta a) 

apakšpunktā:

tekstu:

"a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības 

summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, Direktīvas 

2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām un 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju 

prasībai, šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un jebkādiem 

papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem trešās valstīs, ciktāl pirmā 

līmeņa pamata kapitālam ir jāatbilst šīm prasībām, ...

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistīto konsolidēto pirmā līmeņa pamata kapitāla 

summu, kam konsolidēti jāatbilst šīs regulas 92. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā noteiktās prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā 

minētajām prasībām, Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām 

pašu kapitāla prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai 

apvienoto rezervju prasībai, šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un 

jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem trešās valstīs, ciktāl 

pirmā līmeņa pamata kapitālam ir jāatbilst šīm prasībām;

b) meitasuzņēmuma mazākuma līdzdalība, ko izsaka kā procentuālu attiecību pret visiem 

minētā uzņēmuma pirmā līmeņa pamata instrumentiem plus attiecīgie akciju emisijas 

uzcenojuma konti, nesadalītā peļņa un citas rezerves.”;"
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lasīt šādi:

"a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas 92. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības 

summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, Direktīvas 

2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām un 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju 

prasībai un jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem 

trešās valstīs, ciktāl pirmā līmeņa pamata kapitālam ir jāatbilst šīm 

prasībām, ...

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistīto konsolidēto pirmā līmeņa pamata kapitāla 

summu, kam konsolidēti jāatbilst šīs regulas 92. panta 1. punkta a) 

apakšpunktā noteiktās prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā 

minētajām prasībām, Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām 

pašu kapitāla prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai 

apvienoto rezervju prasībai un jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības 

noteikumiem trešās valstīs, ciktāl pirmā līmeņa pamata kapitālam ir jāatbilst 

šīm prasībām;

b) meitasuzņēmuma mazākuma līdzdalība, ko izsaka kā procentuālu attiecību pret visiem 

minētā uzņēmuma pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem.”;".
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3. 53. lappusē 62. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013) 11) punkta a) 

apakšpunktā:

tekstu:

"panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas 92. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības 

summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, Direktīvas 

2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām un 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju 

prasībai, šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un jebkādiem 

papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem trešās valstīs, ciktāl pirmā 

līmeņa kapitālam ir jāatbilst šīm prasībām, ...

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistītais konsolidētā pirmā līmeņa kapitāla apmērs, 

kam konsolidācijas līmenī jāatbilst 92. panta šīs regulas 1. punkta b) 

apakšpunktā noteiktās prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā 

minētajām prasībām, Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām 

pašu kapitāla prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai 

apvienoto rezervju prasībai, šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un 

jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem trešās valstīs, ciktāl 

pirmā līmeņa kapitālam ir jāatbilst šīm prasībām;

b) meitasuzņēmuma atbilstīgais pirmā līmeņa kapitāls, ko izsaka kā procentuālo attiecību 

pret visiem minētā uzņēmuma pirmā līmeņa kapitāla instrumentiem plus attiecīgie 

akciju emisijas uzcenojuma konti, nesadalītā peļņa un citas rezerves.”;"



5/10

LV

lasīt šādi:

"panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas 92. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības 

summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, Direktīvas 

2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām un 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju 

prasībai un jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem 

trešās valstīs, ciktāl pirmā līmeņa kapitālam ir jāatbilst šīm prasībām, ...

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistītais konsolidētā pirmā līmeņa kapitāla apmērs, 

kam konsolidācijas līmenī jāatbilst 92. panta šīs regulas 1. punkta b) 

apakšpunktā noteiktās prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā 

minētajām prasībām, Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām 

pašu kapitāla prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai 

apvienoto rezervju prasībai un jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības 

noteikumiem trešās valstīs, ciktāl pirmā līmeņa kapitālam ir jāatbilst šīm 

prasībām;

b) meitasuzņēmuma atbilstīgais pirmā līmeņa kapitāls, ko izsaka kā procentuālo attiecību 

pret visiem minētā uzņēmuma pirmā līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa papildu 

kapitāla posteņiem.”;".
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4. 53. lappusē 62. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013) 12) punkta a) 

apakšpunktā:

tekstu:

"a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas šīs regulas 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās 

prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla 

prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto 

rezervju prasībai, šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un 

jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības noteikumiem trešās valstīs, 

(...)

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistītais pašu kapitāla apmērs, kam konsolidācijas 

līmenī jāatbilst šīs regulas 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās 

prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām, 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju prasībai, 

šīs regulas 500. pantā minētajām prasībām un jebkādai papildu vietējai 

uzraudzības pašu kapitāla prasībai trešās valstīs; 

b) uzņēmuma atbilstīgais pašu kapitāls, ko izsaka kā procentuālu attiecību pret visiem 

meitasuzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem, kas ietverti pirmā līmeņa pamata 

kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņos, un 

attiecīgajiem akciju emisijas uzcenojuma kontiem, nesadalīto peļņu un citām 

rezervēm.”;"
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lasīt šādi:

"a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“(...)

i) (...)

— šīs regulas šīs regulas 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās 

prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla 

prasībām, minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto 

rezervju prasībai un jebkādiem papildu vietējiem uzraudzības 

noteikumiem trešās valstīs, (...)

ii) ar šo meitasuzņēmumu saistītais pašu kapitāla apmērs, kam konsolidācijas 

līmenī jāatbilst šīs regulas 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās 

prasības summai, šīs regulas 458. un 459. pantā minētajām prasībām, 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantā minētajām īpašajām pašu kapitāla prasībām, 

minētās direktīvas 128. panta 6) punktā definētajai apvienoto rezervju prasībai 

un jebkādai papildu vietējai uzraudzības pašu kapitāla prasībai trešās valstīs; 

b) uzņēmuma atbilstīgais pašu kapitāls, ko izsaka kā procentuālu attiecību pret visu 

minētā uzņēmuma pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un 

otrā līmeņa kapitāla posteņu summu, izņemot 62. panta c) un d) punktā minētās 

summas.”;".
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5. 55. lappusē 62. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013) 25) punktā:

tekstu:

"25) regulas 395. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. (...) – ar visiem saistītajiem klientiem, kas nav iestādes, nepārsniedz 25 % no 

iestādes pirmā līmeņa kapitāla.”;"

lasīt šādi:

"25) regulas 395. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. (...) – ar visiem saistītajiem klientiem, kas nav iestādes vai ieguldījumu 

brokeru sabiedrības, nepārsniedz 25 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla.”;".

6. 56. lappusē 62. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013) 33) punktā:

tekstu:

"33) regulas 498. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“(...) un kurām 2006. gada 31. decembrī nepiemēroja Direktīvu 2004/39/EK.”;"

lasīt šādi:

"33) regulas 498. pantu aizstāj ar šādu:

“498. pants

Atbrīvojums attiecībā uz preču atvasināto instrumentu dīleriem

Līdz 2021. gada 26. jūnijam (...) un kurām 2006. gada 31. decembrī nepiemēroja 

Direktīvu 2004/39/EK.”.
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7. 61. lappusē 63. panta (grozījumi Regulā (ES) Nr. 600/2014) 6) un 7) punktā:

tekstu:

"6) regulas 49. pantu aizstāj ar šādu: (...);

7) regulas 52. pantā pievieno šādu punktu: (...);"

lasīt šādi:

"6) regulas 49. pantu aizstāj ar šādu:

(...);

6.a) regulas 50. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pilnvaras pieņemt 1. panta 9. punktā, 2. panta 2. punktā, 13. panta 2. 

punktā, 15. panta 5. punktā, 17. panta 3. punktā, 19. panta 2. un 3. 

punktā, 31. panta 4. punktā, 40. panta 8. punktā, 41. panta 8. punktā, 

42. panta 7. punktā, 45. panta 10. punktā, 47. panta 1.a punktā un 52. 

panta 10. un 12. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

nenoteiktu laiku no 2014. gada 2. jūlija.”;

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 9. 

punktā, 2. panta 2. punktā, 13. panta 2. punktā, 15. panta 5. punktā, 17. 

panta 3. punktā, 19. panta 2. un 3. punktā, 31. panta 4. punktā, 40. 

panta 8. punktā, 41. panta 8. punktā, 42. panta 7. punktā, 45. panta 10. 

punktā, 47. panta 1.a punktā un 52. panta 10. un 12. punktā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, 

kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”;
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c) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Saskaņā ar 1. panta 9. punktu, 2. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu, 

15. panta 5. punktu, 17. panta 3. punktu, 19. panta 2. un 3. punktu, 31. 

panta 4. punktu, 40. panta 8. punktu, 41. panta 8. punktu, 42. panta 7. 

punktu, 45. panta 10. punktu, 47. panta 1.a punktu un 52. panta 10. vai 

12. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos 

mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus 

vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. 

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 

par trim mēnešiem.”;

7) regulas 52. pantā pievieno šādu punktu: (...);".

8. 63. lappusē 66. panta 3. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

"b) regulas 62. panta 30) punktu piemēro no 2019. gada 25. decembra."

lasīt šādi:

"b) regulas 62. panta 30), 32) un 33) punktu piemēro no 2019. gada 25. decembra.".


