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RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om 
tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) No 1093/2010, 

(EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014
(EUT L 314, 5.12.2019, s. 1)

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför 
antagandet av ovannämnda direktiv

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

I enlighet med artikel 241 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda direktiv rättas 
enligt följande:

1. Sidan 46, artikel 57.2

I stället för:

”2. Fram till och med den 26 juni 2026 (…) förordning (EU) nr 575/2013 börjar 

tillämpas på kreditinstitut, beroende på vad som infaller senast, …”

ska det stå:

”2. Fram till och med den 26 juni 2026 (…) förordning (EU) nr 575/2013 börjar 

tillämpas på kreditinstitut med avseende på kapitalbaskrav, beroende på vad 

som infaller senast, …”.
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2. Sidan 52, artikel 62 (Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013), led 10 a

I stället för:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet, de krav som avses i artikel 500 i 

denna förordning och eventuella ytterligare lokala tillsynsregler 

i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med 

kärnprimärkapital. (…)

ii) Det belopp av konsoliderat kärnprimärkapital som avser det 

dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att uppnå summan av 

kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav som avses i 

artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav 

som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade 

buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i 

artikel 500 i denna förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i 

tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med 

kärnprimärkapital.

b) Dotterföretagets minoritetsintressen uttryckta som en procentandel av samtliga 

kärnprimärkapitalinstrument i det företaget plus relaterade överkursfonder, 

balanserade vinstmedel och andra reserver.” ”
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ska det stå:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet och eventuella ytterligare lokala 

tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska 

tillgodoses med kärnprimärkapital. (…)

ii) Det belopp av konsoliderat kärnprimärkapital som avser det 

dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att uppnå summan av 

kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav som avses i 

artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav 

som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade 

buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet och ytterligare 

lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska 

tillgodoses med kärnprimärkapital.

b) Dotterföretagets minoritetsintressen uttryckta som en procentandel av samtliga 

kärnprimärkapitalposter i det företaget.” ”.
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3. Sidan 53, artikel 62 (Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013), led 11 a

I stället för:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 b i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna 

förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i 

den mån som dessa krav ska tillgodoses med primärkapital. (…)

ii) Det belopp av konsoliderat primärkapital som avser det dotterbolaget 

och som krävs på gruppnivå för att uppnå summan av kraven i artikel 

92.1 b i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i 

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i 

direktiv 2013/36/EU i denna förordning, det kombinerade buffertkrav 

som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i 

denna förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i 

den mån som dessa krav ska tillgodoses med primärkapital.

b) Kvalificerande primärkapital i dotterföretaget uttryckt som en procentandel av 

samtliga primärkapitalinstrument i det företaget plus relaterade 

överkursfonder, balanserade vinstmedel och andra reserver.” ”
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ska det stå:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 b i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet och ytterligare lokala tillsynsregler 

i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med 

primärkapital. (…)

ii) Det belopp av konsoliderat primärkapital som avser det dotterbolaget 

och som krävs på gruppnivå för att uppnå summan av kraven i artikel 

92.1 b i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i 

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i 

direktiv 2013/36/EU i denna förordning, det kombinerade buffertkrav 

som definieras i artikel 128.6 i det direktivet och ytterligare lokala 

tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses 

med primärkapital.

b) Kvalificerande primärkapital i dotterföretaget uttryckt som en procentandel av 

samtliga kärnprimärkapitalposter och övrigt primärkapital i det företaget.” ”.
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4. Sidan 53, artikel 62 (Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013), led 12 a

I stället för:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 c i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna 

förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer. 

(…)

ii) Det kapitalbasbelopp som avser det dotterbolaget och som krävs på 

gruppnivå för att uppnå summan av kraven i artikel 92.1 c i denna 

förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i denna 

förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i 

direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna förordning 

och ytterligare kapitalbaskrav som följer av lokala tillsynsregler i 

tredjeländer.

b) Kvalificerande kapitalbas i företaget, uttryckt som procentandel av samtliga 

kapitalbasinstrument i dotterföretaget som ingår i kärnprimärkapitalposter, 

övrigt primärkapital och supplementärkapitalposter samt relaterade 

överkursfonder, balanserade vinstmedel och andra reserver.” ”
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ska det stå:

”a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”(…)

i) (…)

– Summan av kraven i artikel 92.1 c i denna förordning, de krav 

som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning, de 

särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 

2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet och ytterligare lokala tillsynsregler 

i tredjeländer. (…)

ii) Det kapitalbasbelopp som avser det dotterbolaget och som krävs på 

gruppnivå för att uppnå summan av kraven i artikel 92.1 c i denna 

förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i denna 

förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i 

direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som definieras i 

artikel 128.6 i det direktivet och ytterligare kapitalbaskrav som följer 

av lokala tillsynsregler i tredjeländer.

b) Kvalificerande kapitalbas i företaget, uttryckt som procentandel av summan av 

samtliga kärnprimärkapitalposter, övriga primärkapitalposter och 

supplementärkapitalposter, med undantag för de belopp som avses i artikel 62 

c och d, i det företaget.” ”.
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5. Sidan 55, artikel 62 (Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013), led 25

I stället för:

”25. Artikel 395.1 ska ersättas med följande:

”1. (…) gentemot alla kunder med inbördes anknytning som inte utgör 

institut, inte överstiger 25 % av institutets primärkapital.” ”

ska det stå:

”25. I artikel 395.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1. (…) gentemot alla kunder med inbördes anknytning som inte utgör 

institut eller värdepappersföretag, inte överstiger 25 % av institutets 

primärkapital.” ”.

6. Sidan 56, artikel 62 (Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013), led 33

I stället för:

”33. I artikel 498.1 ska första stycket ersättas med följande:

”(…), vilka den 31 december 2006 inte omfattades av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/39/EG.” ”

ska det stå:

”33. Artikel 498 ska ersättas med följande:

”Artikel 498

Undantag för råvaruhandlare

Fram till och med den 26 juni 2021 (…), vilka den 31 december 2006 inte 

omfattades av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.”
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7. Sidan 61, artikel 63 (Ändringar av förordning (EU) nr 600/2014), leden 6 och 7

I stället för:

”6. Artikel 49 ska ersättas med följande: (…)

7. I artikel 52 ska följande punkt läggas till: (…)”

ska det stå:

”6. Artikel 49 ska ersättas med följande:

(…)

6a. Artikel 50 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artiklarna 

1.9, 2.2, 13.2, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 

45.10, 47.1a, 52.10 och 52.12 ska ges till kommissionen tills 

vidare från och med den 2 juli 2014.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 1.9, 2.2, 

13.2, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 47.1a, 

52.10 och 52.12 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om återkallande ska 

avsluta delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. 

Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.”
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c) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. En delegerad akt som antagits enligt artikel 1.9, 2.2, 13.2, 15.5, 

17.3, 19.2, 19.3, 31.4, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 47.1a, 52.10 eller 

52.12 träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte 

har gjort några invändningar inom tre månader från det att akten 

anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om 

Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda 

har underrättat kommissionen om att de inte har några 

invändningar. Denna period ska förlängas med tre månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

7. I artikel 52 ska följande punkt läggas till: (…)”.

8. Sidan 63, artikel 66.3 b

I stället för:

”b) Artikel 62.30 ska tillämpas från och med den 25 december 2019.”

ska det stå:

”b) Artikel 62.30, 62.32 och 62.33 ska tillämpas från och med den 25 december 

2019.”.


