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SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej 
dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE

(Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 64)

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

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

Zgodnie z art. 241 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wprowadza się następujące 
sprostowanie do wspomnianej dyrektywy:

1. Strona 71, art. 2 ust. 2

zamiast:

„2. (...) zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2019/2033.”

powinno być:

„2. (...) zgodnie z art. 1 ust. 2 akapit drugi i art. 1 ust. 5 akapit trzeci 

rozporządzenia (UE) 2019/2033.”.

2. Strona 102, art. 54

zamiast:

„Zgodnie z rozdziałem 2 sekcji 3 niniejszego tytułu ...”
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powinno być:

„Zgodnie z rozdziałem 1 sekcji 3 niniejszego tytułu ...”.
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3. Strona 110, art. 63 pkt 2

zamiast:

„2) w art. 45 ust. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»3. Zgodnie z art. 65 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/2033 ...«.”

powinno być:

„2) w art. 45 ust. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»3. Zgodnie z art. 65 rozporządzenia (UE) 2019/2033 ...«.”.

4. Strona 113, art. 67 ust. 1 akapit drugi

zamiast:

„Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 26 czerwca 2021 r. Jednakże 

państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 64 ust. 5 od dnia 

26 marca 2020 r.”

powinno być:

„Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 26 czerwca 2021 r. Jednakże 

państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 62 pkt 6 

dotyczącego art. 8a ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE do dnia 27 grudnia 2020 r. oraz 

przepisy niezbędne do wykonania art. 64 pkt 5 od dnia 26 marca 2020 r.”.


