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SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014

(Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s.1)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2019 
r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia

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

Zgodnie z art. 241 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wprowadza się następujące 
sprostowanie do wspomnianego rozporządzenia:

1. Strona 46, art. 57 ust. 2

zamiast:

„2. Do dnia 26 czerwca 2026 r. lub do dnia rozpoczęcia stosowania wobec 

instytucji kredytowych alternatywnej metody standardowej określonej w 

części trzeciej tytuł IV rozdział 1a ...”

powinno być:

„2. Do dnia 26 czerwca 2026 r. lub do dnia rozpoczęcia stosowania wobec 

instytucji kredytowych dla celów wymogów w zakresie funduszy własnych 

alternatywnej metody standardowej określonej w części trzeciej tytuł IV 

rozdział 1a ...”.
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2. Strona 52, art. 62 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013), pkt 10 lit. a)

zamiast:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. a) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w 

art. 128 pkt 6 tej dyrektywy oraz wymogów, o których mowa w 

art. 500 niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich 

dodatkowych lokalnych regulacji nadzorczych w państwach 

trzecich, o ile te wymogi ma spełniać kapitał podstawowy Tier 

I,

(...)

(ii) wartość skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I, która 

dotyczy tej jednostki zależnej i która na zasadzie skonsolidowanej musi 

odpowiadać sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. a) 

niniejszego rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 

459 niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 

pkt 6 tej dyrektywy, wymogów, o których mowa w art. 500 niniejszego 

rozporządzenia, oraz wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji 

nadzorczych w państwach trzecich, o ile te wymogi ma spełniać kapitał 

podstawowy Tier I;

b) udziały mniejszości danej jednostki zależnej wyrażone jako odsetek 

wszystkich instrumentów w kapitale podstawowym Tier I tego 

przedsiębiorstwa oraz powiązanych ażio emisyjnych, zysków zatrzymanych i 

pozostałych kapitałów rezerwowych.«;”
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powinno być:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. a) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w art. 128 

pkt 6 tej dyrektywy oraz wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji 

nadzorczych w państwach trzecich, o ile te wymogi ma spełniać kapitał 

podstawowy Tier I,

(...)

(ii) wartość skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I, która dotyczy tej 

jednostki zależnej i która na zasadzie skonsolidowanej musi odpowiadać sumie 

wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, 

wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 niniejszego rozporządzenia, 

szczególnych wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w 

art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu połączonego bufora, o którym mowa 

w art. 128 pkt 6 tej dyrektywy oraz wszelkich dodatkowych lokalnych 

regulacji nadzorczych w państwach trzecich, o ile te wymogi ma spełniać 

kapitał podstawowy Tier I;

b) udziały mniejszości danej jednostki zależnej wyrażone jako odsetek wszystkich 

pozycji kapitału podstawowego Tier I tego przedsiębiorstwa.«;”.
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3. Strona 53, art. 62 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013), pkt 11 lit. a)

zamiast:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w 

art. 128 pkt 6 tej dyrektywy, wymogów, o których mowa w art. 

500 niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich dodatkowych 

lokalnych regulacji nadzorczych w państwach trzecich, o ile te 

wymogi ma spełniać kapitał Tier I, (...)

(ii) wartość skonsolidowanego kapitału Tier I, która dotyczy danej 

jednostki zależnej i która na zasadzie skonsolidowanej musi 

odpowiadać sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) 

niniejszego rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 

459, szczególnych wymogów w zakresie funduszy własnych, o których 

mowa w art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu połączonego 

bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 tej dyrektywy, wymogów, o 

których mowa w art. 500 niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich 

dodatkowych lokalnych regulacji nadzorczych w państwach trzecich, o 

ile te wymogi ma spełniać kapitał Tier I;

b) kwalifikujący się kapitał Tier I danej jednostki zależnej wyrażony jako odsetek 

wszystkich instrumentów w Tier I danego przedsiębiorstwa oraz powiązanych 

ażio emisyjnych, zysków zatrzymanych i pozostałych kapitałów 

rezerwowych.«;”
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powinno być:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w art. 128 

pkt 6 tej dyrektywy oraz wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji 

nadzorczych w państwach trzecich, o ile te wymogi ma spełniać kapitał 

Tier I, (...)

(ii) wartość skonsolidowanego kapitału Tier I, która dotyczy danej jednostki 

zależnej i która na zasadzie skonsolidowanej musi odpowiadać sumie wymogu 

określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, wymogów, o 

których mowa w art. 458 i 459, szczególnych wymogów w zakresie funduszy 

własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu 

połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 tej dyrektywy oraz 

wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji nadzorczych w państwach 

trzecich, o ile te wymogi ma spełniać kapitał Tier I;

b) kwalifikujący się kapitał Tier I danej jednostki zależnej wyrażony jako odsetek 

wszystkich pozycji kapitału podstawowego Tier I tego przedsiębiorstwa.«;”.
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4. Strona 53, art. 62 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013), pkt 12 lit. a)

zamiast:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w 

art. 128 pkt 6 tej dyrektywy, wymogów, o których mowa w art. 

500 niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich dodatkowych 

lokalnych regulacji nadzorczych w państwach trzecich, (...)

(ii) wartość funduszy własnych, która dotyczy danej jednostki zależnej i 

która na zasadzie skonsolidowanej musi odpowiadać sumie wymogu 

określonego w art. 92 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, 

wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 niniejszego 

rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie funduszy 

własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu 

połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 tej dyrektywy, 

wymogów, o których mowa w art. 500 niniejszego rozporządzenia, 

oraz wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji nadzorczych w 

państwach trzecich;

b) kwalifikujące się fundusze własne danego przedsiębiorstwa wyrażone jako 

odsetek wszystkich instrumentów funduszy własnych danej jednostki zależnej, 

które uwzględnia się w pozycjach kapitału podstawowego Tier I, w pozycjach 

dodatkowych w Tier I i w pozycjach w Tier II oraz powiązanych ażio 

emisyjnych, zysków zatrzymanych i pozostałych kapitałów rezerwowych.«;”
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powinno być:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»(...)

(i) (...)

— sumie wymogu określonego w art. 92 ust. 1 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 

niniejszego rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie 

funduszy własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 

2013/36/UE, wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w 

art. 128 pkt 6 tej dyrektywy oraz wszelkich dodatkowych 

lokalnych regulacji nadzorczych w państwach trzecich, (...)

(ii) wartość funduszy własnych, która dotyczy danej jednostki zależnej i 

która na zasadzie skonsolidowanej musi odpowiadać sumie wymogu 

określonego w art. 92 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, 

wymogów, o których mowa w art. 458 i 459 niniejszego 

rozporządzenia, szczególnych wymogów w zakresie funduszy 

własnych, o których mowa w art. 104 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu 

połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 tej dyrektywy 

oraz wszelkich dodatkowych lokalnych regulacji nadzorczych w 

państwach trzecich;

b) kwalifikujące się fundusze własne danego przedsiębiorstwa wyrażone jako 

odsetek sumy wszystkich pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji 

dodatkowych w Tier I i w Tier II tego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem kwot, 

o których mowa w art. 62 lit. c) i d).«;”.
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5. Strona 55, art. 62 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013), pkt 25

zamiast:

„25) art. 395 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. (...) wobec wszystkich powiązanych klientów niebędących 

instytucjami, po uwzględnieniu skutku ograniczenia ryzyka 

kredytowego zgodnie z art. 399–403, nie przekracza 25 % wartości 

kapitału Tier I danej instytucji.«;”

powinno być:

„25) art. 395 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»1. (...) wobec wszystkich powiązanych klientów niebędących instytucjami 

lub firmami inwestycyjnymi, po uwzględnieniu skutku ograniczenia 

ryzyka kredytowego zgodnie z art. 399–403, nie przekracza 25 % 

wartości kapitału Tier I danej instytucji.«;”.

6. Strona 56, art. 62 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013), pkt 33

zamiast:

„33) art. 498 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»... i do których to firm na dzień 31 grudnia 2006 r. nie miała zastosowania 

dyrektywa 2004/39/WE.«;”

powinno być:

„33) art. 498 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 498

Wyłączenia w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami

Do dnia 26 czerwca 2021 r. (...) i do których to firm na dzień 31 grudnia 2006 

r. nie miała zastosowania dyrektywa 2004/39/WE.«;”.
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7. Strona 61, art. 63 (Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014), pkt 6 i 7

zamiast:

„6) art. 49 otrzymuje brzmienie: (...);«

7) w art. 52 dodaje się ustęp w brzmieniu: (...);”

powinno być:

„6) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

(...);

6a) w art. 50 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których 

mowa w art. 1 ust. 9, art. 2 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 5, 

art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, art. 31 ust. 4, art. 40 ust. 8, art. 41 

ust. 8, art. 42 ust. 7, art. 45 ust. 10, art. 47 ust. 1a oraz art. 52 

ust. 10 i 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia 

2 lipca 2014 r.«;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 1 ust. 9, art. 2 

ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 5, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, 

art. 31 ust. 4, art. 40 ust. 8, art. 41 ust. 8, art. 42 ust. 7, art. 45 

ust. 10, art. 47 ust. 1a oraz art. 52 ust. 10 i 12, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 

skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie 

określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych.«;
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c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

»5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 9, art. 2 ust. 2, 

art. 13 ust. 2, art. 15 ust. 5, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 2 i 3, art. 31 

ust. 4, art. 40 ust. 8, art. 41 ust. 8, art. 42 ust. 7, art. 45 ust. 10, 

art. 47 ust. 1a oraz art. 52 ust. 10 lub 12 wchodzi w życie 

jedynie wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 

Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady.«;

7) w art. 52 dodaje się ustęp w brzmieniu: (...);”.

8. Strona 63, art. 66 ust. 3 lit. b)

zamiast:

„b) art. 62 pkt 30 stosuje się od dnia 25 grudnia 2019 r.”

powinno być:

„b) art. 62 pkt 30, 32 i 33 stosuje się od dnia 25 grudnia 2019 r.”.


