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RECTIFICATIE
op Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 

betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU

(PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64)

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

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

1. Bladzijde 71, artikel 2, lid 2

in plaats van:

"2. …, die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 

2019/2033 onder toezicht staan met betrekking tot de naleving van de prudentiële 

vereisten op grond van de titels VII en VIII van Richtlijn 2013/36/EU.",

lezen:

"2. …, die overeenkomstig artikel 1, lid 2, tweede alinea, en artikel 1, lid 5, derde 

alinea, van Verordening (EU) 2019/2033 onder toezicht staan met betrekking tot de 

naleving van de prudentiële vereisten op grond van de titels VII en VIII van Richtlijn 

2013/36/EU.".
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2. Bladzijde 102, artikel 54

in plaats van:

"Overeenkomstig afdeling 3 van hoofdstuk 2 van deze titel, …",

lezen:

"Overeenkomstig afdeling 3 van hoofdstuk 1 van deze titel, …".
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3. Bladzijde 110, artikel 63, punt 2)

in plaats van:

"2) Aan artikel 45 wordt het volgende lid toegevoegd:

“3. Overeenkomstig artikel 65, lid 4, van Verordening (EU) 2019/2033, 

…”.",

lezen:

"2) Aan artikel 45 wordt het volgende lid toegevoegd:

“3. Overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2019/2033, …”.".

4. Bladzijde 113, artikel 67, lid 1, tweede alinea

in plaats van:

"Zij passen die bepalingen toe met ingang van 26 juni 2021. Zij passen de bepalingen 

die nodig zijn om te voldoen aan artikel 64, punt 5, evenwel toe met ingang van 26 

maart 2020.",

lezen:

"Zij passen die bepalingen toe met ingang van 26 juni 2021. Zij passen de bepalingen 

die nodig zijn om te voldoen aan artikel 62, punt 6), ten aanzien van artikel 8 bis, lid 3, 

van Richtlijn 2013/36/EU evenwel uiterlijk op 27 december 2020 toe, en de 

bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan artikel 64, punt 5), met ingang van 26 

maart 2020.".


