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OPRAVA
ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o 

obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 
2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU

(Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 6)

(postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí výše 
uvedené směrnice

P8_TA(2019)0377)
COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Podle článku 241 jednacího řádu Evropského parlamentu, se výše uvedená směrnice opravuje 
takto:

1. Strana 71, čl. 2 odst. 2:

místo:

„2. … v souladu s čl. 1 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/2033.“

má být:

„2. … v souladu s čl. 1 odst. 2 druhým pododstavcem a čl. 1 odst. 5 třetím 

pododstavcem nařízení (EU) 2019/2033.“

2. Strana 102, článek 54:

místo:

„V souladu s kapitolou 2 oddílem 3 této hlavy …“
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má být:

„V souladu s kapitolou 1 oddílem 3 této hlavy …“.
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3. Strana 110, čl. 63 bod 2: 

místo:

„2) V článku 45 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. … jsou v souladu s čl. 65 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 v této směrnici 

odkazy …“

má být:

„2) V článku 45 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. … jsou v souladu s článkem 65 nařízení (EU) 2019/2033 v této směrnici 

odkazy …“.

4. Strana 113, čl. 67 odst. 1 druhý pododstavec:

místo:

„Použijí tyto předpisy ode dne 26. června 2021. Členské státy však použijí předpisy 

nezbytné k zajištění souladu s čl. 64 bodem 5 ode dne 26. března 2020.“

má být:

„Použijí tyto předpisy ode dne 26. června 2021. Členské státy však použijí předpisy 

nezbytné k zajištění souladu s čl. 62 bodem 6, pokud jde o čl. 8a odst. 3 směrnice 

2013/36/EU, do dne 27. prosince 2020 a předpisy nezbytné k zajištění souladu s čl. 64 

bodem 5 ode dne 26. března 2020.“


