Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2.12.2020

L 405/79

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και
(ΕΕ) αριθ. 806/2014
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314 της 5ης Δεκεμβρίου 2019)
1.

Στη σελίδα 46, στο άρθρο 57 παράγραφος 2:

αντί:

«2.
Έως τις 26 Ιουνίου 2026 ή την ημερομηνία εφαρμογής σε πιστωτικά ιδρύματα της εναλλακτικής
τυποποιημένης προσέγγισης που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α […]»

διάβαζε:

«2.
Έως τις 26 Ιουνίου 2026 ή την ημερομηνία εφαρμογής σε πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης που προβλέπεται στο τρίτο
μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α […]».

2.

Στη σελίδα 52, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 10) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) πρώτη περίπτωση:

αντί:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που καθορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων
τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται
από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1,»

διάβαζε:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που καθορίζεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε
πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω
απαιτήσεις καλύπτονται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1,».

3.

Στη σελίδα 53, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 10) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii):

αντί:

«ii) το ποσό του ενοποιημένου κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αφορά την εν λόγω
θυγατρική και που απαιτείται σε ενοποιημένη βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, των
απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του παρόντος κανονισμού, των ειδικών
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της
συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν
λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς
και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι
εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1,»

διάβαζε:

«ii) το ποσό του ενοποιημένου κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που αφορά την εν λόγω
θυγατρική και που απαιτείται σε ενοποιημένη βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, των
απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του παρόντος κανονισμού, των ειδικών
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της
συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν
λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε
τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1,».
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Στη σελίδα 53, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 10) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο β):

αντί:

«β) τα δικαιώματα μειοψηφίας της θυγατρικής εκπεφρασμένα ως ποσοστό όλων των μέσων κεφαλαίου
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της εν λόγω επιχείρησης προσαυξημένο κατά τη σχετική διαφορά
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τα σχετικά κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά.»

διάβαζε:

«β) τα δικαιώματα μειοψηφίας της θυγατρικής εκπεφρασμένα ως ποσοστό όλων των στοιχείων κεφαλαίου
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της εν λόγω επιχείρησης.”·».

5.

Στη σελίδα 53, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 11) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) πρώτη περίπτωση:

αντί:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων
τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται
από το κεφάλαιο της κατηγορίας 1,»

διάβαζε:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε
πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω
απαιτήσεις καλύπτονται από το κεφάλαιο της κατηγορίας 1,».

6.

Στη σελίδα 53, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 11) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii):

αντί:

«ii) το ποσό του ενοποιημένου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που αφορά τη θυγατρική και που απαιτείται
σε ενοποιημένη βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92
παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα
458 και 459 του παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται
στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που
ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών
εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το κεφάλαιο
της κατηγορίας 1,»

διάβαζε:

«ii) το ποσό του ενοποιημένου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που αφορά τη θυγατρική και που απαιτείται
σε ενοποιημένη βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92
παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα
458 και 459 του παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται
στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που
ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων
απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις
καλύπτονται από το κεφάλαιο της κατηγορίας 1,».
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Στη σελίδα 53, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 11) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο β):

αντί:

«β) το αποδεκτό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 της θυγατρικής εκπεφρασμένο ως ποσοστό όλων των μέσων
της κατηγορίας 1 της εν λόγω επιχείρησης προσαυξημένο κατά τη σχετική διαφορά από την έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο, τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά.»

διάβαζε:

«β) το αποδεκτό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 της θυγατρικής εκπεφρασμένο ως ποσοστό όλων των
στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και πρόσθετων στοιχείων της κατηγορίας 1
της εν λόγω επιχείρησης.”·».

8.

Στη σελίδα 54, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 12) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) πρώτη περίπτωση:

αντί:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων
τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες,»

διάβαζε:

«—

το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459 του
παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας
που ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε
πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες,».

9.

Στη σελίδα 54, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 12) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii):

αντί:

«ii) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που συνδέεται με τη θυγατρική και το οποίο απαιτείται σε ενοποιημένη
βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459
του παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που
ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, των απαιτήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 500 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων απαιτήσεων τοπικών
εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες,»

διάβαζε:

«ii) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που συνδέεται με τη θυγατρική και το οποίο απαιτείται σε ενοποιημένη
βάση για να επιτευχθεί το άθροισμα της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 458 και 459
του παρόντος κανονισμού, των ειδικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο
άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας που
ορίζεται στο άρθρο 128 σημείο 6) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων
απαιτήσεων τοπικών εποπτικών κανονισμών σε τρίτες χώρες,».
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Στη σελίδα 54, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 12) στοιχείο α), στο
τροποποιούμενο άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο β):

αντί:

«β) τα αποδεκτά ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, εκπεφρασμένα ως ποσοστό όλων των μέσων ιδίων
κεφαλαίων της θυγατρικής τα οποία περιλαμβάνονται σε στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 και της σχετικής
διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέον και των λοιπών
αποθεματικών.”·»

διάβαζε:

«β) τα αποδεκτά ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, εκπεφρασμένα ως ποσοστό του αθροίσματος όλων των
στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, των πρόσθετων στοιχείων της κατηγορίας 1
και των πρόσθετων στοιχείων της κατηγορίας 2, με εξαίρεση τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 62
στοιχεία γ) και δ), της εν λόγω επιχείρησης.”·».

11.

Στη σελίδα 55, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 25):

αντί:

«25. Στο άρθρο 395, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“1.
[…] σε όλους τους συνδεδεμένους πελάτες που δεν είναι ιδρύματα δεν υπερβαίνει το 25 %
του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος.”.»

διάβαζε:

«25. Στο άρθρο 395 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“1.
[…] σε όλους τους συνδεδεμένους πελάτες που δεν είναι ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων δεν υπερβαίνει το 25 % του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος.”.».

12.

Στη σελίδα 56, στο άρθρο 62 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013] σημείο 33)

αντί:

«33. Στο άρθρο 498 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2021, […].”.»

διάβαζε:

«33. Το άρθρο 498 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“Άρθρο 498
Απαλλαγή για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων
Μέχρι τις 26 Ιουνίου 2021, […].”.».

13.

Στη σελίδα 61, στο άρθρο 63 [Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014] σημεία 6) και 7):

αντί:

«6. Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: […].
7. Στο άρθρο 52, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: […]”.»

διάβαζε:

«6. Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: […].
6α) Το άρθρο 50 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 9, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2, στο άρθρο 15
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3, στο
άρθρο 31 παράγραφος 4, στο άρθρο 40 παράγραφος 8, στο άρθρο 41 παράγραφος 8, στο
άρθρο 42 παράγραφος 7, στο άρθρο 45 παράγραφος 10, στο άρθρο 47 παράγραφος 1α και
στο άρθρο 52 παράγραφοι 10 και 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις
2 Ιουλίου 2014.”·

2.12.2020

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

7.

14.

L 405/83

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 9, στο άρθρο 2
παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2, στο άρθρο 15 παράγραφος 5, στο άρθρο 17
παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 4, στο
άρθρο 40 παράγραφος 8, στο άρθρο 41 παράγραφος 8, στο άρθρο 42 παράγραφος 7, στο
άρθρο 45 παράγραφος 10, στο άρθρο 47 παράγραφος 1α και στο άρθρο 52 παράγραφοι 10
και 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.”·
γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
“5.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 9, το
άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 17
παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 31 παράγραφος 4, το άρθρο 40
παράγραφος 8, το άρθρο 41 παράγραφος 8, το άρθρο 42 παράγραφος 7, το άρθρο 45
παράγραφος 10, το άρθρο 47 παράγραφος 1α και το άρθρο 52 παράγραφοι 10 ή 12 τίθενται
σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις
εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ή του Συμβουλίου.”·
Στο άρθρο 52, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: […]”.».

Στη σελίδα 63, στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο β):

αντί:

«β) το άρθρο 62 σημείο 30) εφαρμόζεται από τις 25 Δεκεμβρίου 2019.»

διάβαζε:

«β) το άρθρο 62 σημεία 30), 32) και 33) εφαρμόζεται από τις 25 Δεκεμβρίου 2019.».

