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RECTIFICATIE
op Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot 
wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële 

holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en 
kapitaalconserveringsmaatregelen
(PB L 150 van 7.6.2019, blz. 253)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2019 met het 
oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn

P8_TA(2019)0370)
(COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))

Overeenkomstig artikel 241 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 
aangehaalde richtlijn als volgt gecorrigeerd:

Bladzijde 261, nieuw artikel 21 bis, lid 2, tweede alinea

in plaats van:

"… In dat geval wordt de in artikel 22, lid 3, tweede alinea, bedoelde beoordelingsperiode 

opgeschort voor een periode van meer dan 20 werkdagen totdat de in dit artikel vermelde 

procedure is voltooid.",

lezen:

"… In dat geval wordt de in artikel 22, lid 2, tweede alinea, bedoelde beoordelingsperiode 

opgeschort voor een periode van meer dan 20 werkdagen totdat de in dit artikel vermelde 

procedure is voltooid.".
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Bladzijde 276, nieuw artikel 104 bis, lid 4 

in plaats van:

"4. De instelling voldoet aan het door de bevoegde autoriteit uit hoofde van artikel 104, 

lid 1, punt a), opgelegde aanvullend-eigenvermogensvereiste met een eigen vermogen 

dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a) ten minste drie vierde van het aanvullend-eigenvermogensvereiste wordt 

voldaan met tier 1-kapitaal; 

b) ten minste drie vierde van het in punt a) bedoelde tier 1-kapitaal bestaat uit tier 

1-kernkapitaal.

In afwijking van de eerste alinea kan de bevoegde autoriteit van de instelling eisen dat 

zij aan haar aanvullend- eigenvermogensvereiste met een hoger percentage tier 1-

kapitaal of tier 1-kernkapitaal voldoet, indien nodig en gelet op de specifieke 

omstandigheden van de instelling.

…",
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lezen:

"4. Aan het aanvullend-eigenvermogensvereiste dat door de bevoegde autoriteit uit 

hoofde van artikel 104, lid 1, punt a), wordt opgelegd om andere risico's dan het risico 

van buitensporige hefboomwerking aan te pakken, voldoet de instelling met een eigen 

vermogen dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a) ten minste drie vierde van het aanvullend-eigenvermogensvereiste wordt 

voldaan met tier 1-kapitaal; 

b) ten minste drie vierde van het in punt a) bedoelde tier 1-kapitaal bestaat uit tier 

1-kernkapitaal.

Aan het aanvullend-eigenvermogensvereiste dat door de bevoegde autoriteit uit hoofde 

van artikel 104, lid 1, punt a), wordt opgelegd om het risico van buitensporige 

hefboomwerking aan te pakken, voldoet de instelling met tier 1-kapitaal.

In afwijking van de eerste en de tweede alinea kan de bevoegde autoriteit van de 

instelling eisen dat zij aan haar aanvullend- eigenvermogensvereiste met een hoger 

percentage tier 1-kapitaal of tier 1-kernkapitaal voldoet, indien nodig en gelet op de 

specifieke omstandigheden van de instelling.".


